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Milé čtenářky, vážení čtenáři
obracím se na Vás v této 
složité době se prosbou 
o pomoc. Nacházíme se 
v nouzovém stavu a situ-
ace se vůbec nelepší. Čím 
více přibývají nakažení, 
bohužel i v našem městě, 
tím více vláda přitvrzuje 
v nastavení restriktivních 

pravidel. Asi není žádná rodina ani jed-
notlivec, koho by se tato omezení, ať zdra-
votně nebo ekonomicky, nedotkla. Prosím 
Vás proto, dodržujte to, co vláda nařídila 
a přidejte i vlastní selský rozum. Opravdu 
noste roušky, používejte desinfekci a v ob-
chodech, ale i jinde, dodržujte rozestupy. 
Jsou to maličkosti, ale chráníte tím zdraví 
své i Vašich blízkých a především pomůžete 
v tom, aby se život dal brzy opět do pořád-
ku. Čím rychleji se podaří nepříznivá čísla 
případů nákazy snížit, tím rychleji budeme 
zase volně dýchat. Moc Vám za to děkuji.
Znovu připomínám, pokud bychom Vám 
mohli s něčím pomoct, něco Vám není jas-
né, nemáte nikoho, kdo by se o Vás mohl 
v době nemoci postarat, nebojte se požádat 
o pomoc. Jsme tu pro Vás. Telefon na koor-
dinátorku pomoci paní Hanu Kronovetro-
vou je 733 741 028 anebo zavolejte přímo 
na radnici.
Výsledky voleb do zastupitelstva Středo-
českého kraje ukazují, že dojde k význam-
né, a z mého pohledu pro kraj prospěšné 
změně. Koalici tvoří Starostové a nezávislí 
s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský 
kraj (TOP 09, hnutí Hlas a Zelení). Hejt-
mankou bude lídryně STAN Petra Pecko-
vá. Kraj mimo jiné rozhoduje o benešovské 
nemocnici, o kvalitě veřejné dopravy, o po-
čtu a kvalitě středních škol, ale také o do-
stupnosti sociálních služeb a stavu silnic II. 
a III. třídy. Nebývá tedy než popřát novému 
vedení moudrost pro správná rozhodnutí.

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Bohužel je nezbytné rušení kulturních akcí. 
V říjnu budou veškeré akce zrušeny včetně 
pouťových atrakcí při posvícení a tradičních 
výstav… 
Začala příprava rozpočtu města na rok 2021. 
Schvalovat ho bude zastupitelstvo v prosinci.
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje 
proběhly bez komplikací. Volební komise pra-
covaly v plném počtu a nebylo zaznamenáno 
žádné porušení volebních pravidel.

Realizace projektů:
•  ČOV Chrást - stavba je uvedena do zkušeb-

ního provozu
•  Před dokončením je odbahnění a oprava 

hráze rybníku v Peceradech
•  Nový kamerový systém je dokončen a v pro-

vozu
 •  Rozběhla se příprava projektu na stínění 

a větrání v budově nové školy

informace z rady
Proběhla Valná hromada společnosti Vodo-
vody a kanalizace Týnec s.r.o. Rada projed-
nala výsledky roku 2019. Hospodářský výsle-
dek společnosti po zdanění v roce 2019 činil 
251.317,35 Kč a bude použít na splátky úvěrů 
(na nákup techniky).
Ředitelky školy, školky a jídelny informovaly 
radu o čerpání rozpočtu. Vyhodnotily prázd-
ninové opravy a přípravu na nový školní rok. 
Podrobně se diskutovala příprava školy na di-
stanční výuku.
Rada schválila vyhlášení výzvy dotací z pro-
gramu 1, 2, 3 pro rok 2021 na podporu volno-
časových aktivit a údržbu sportovišť. Spolky 
tak mohou začít s přípravou na podání žádostí 
o dotace.
Rada vydala Plán zimní údržby na sezónu 
2020/2021. Je vyvěšen na webu města.
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Příkazní smlouva s firmou OTIDEA na za-

jištění zadávacího řízení (zjednodušené pod-
limitní řízení) na zakázku Měření rychlosti 
ve správním obvodu města Týnec nad Sáza-
vou za cenu 49.000 Kč bez DPH.

•  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnos-
tí PSN & DS a.s.  na stavbu Chrást nad Sá-
zavou ČOV – intenzifikace na 800 EO. Do-
datek snižuje cenu díla o méněpráce ve výši 
49 325,28 Kč.

•  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společb-
ností AKORA s.r.o. na projekt rybník Pece-
rady - odbahnění, stavební úpravy. Dodatek 
navyšuje cenu o 426.793,35 Kč bez DPH 
za zemní práce a dopravu materiálu (výměna 
zeminy na zásyp hráze - původně se před-
pokládal zásyp vytěženou zeminou, která 
ale není vhodná a navýšení množství beto-
nu na uložení odtokového potrubní). Záro-
veň se prodlužuje termín dokončení stavby 
do 10. 11. 2020 z důvodu nevhodných kli-
matických podmínek a pandemie COVID.

•  Smlouva o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s. 
na akci Rozsvěcení stromu 2020 v Týnci 
nad Sázavou. ČEZ městu zaplatí 15.000 Kč 
za propagaci firmy.

•  Koordinační dohoda o spolupráci za účelem 
stanovení společného postupu při zabez-
pečování veřejného pořádku a bezpečnosti 
na území města Týnec nad Sázavou, uzavře-
nou s PČR – Krajským ředitelstvím policie 
Středočeského kraje.
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jak dopadly volby do zastupitelstva  
středočeského kraje v týnci nad sázavou?

Volební účast: 41,64%

jak dopadly volby do zastupitelstva  
středočeského kraje v rámci kraje

Volební účast: 40,66%

zdroj: www.volby.cz

5 Demokratická strana zelených 13 0,69
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 482 25,94
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 84 4,52
19 Česká pirátská strana 233 12,54
22 Moravané 1 0,05
33 Občanská demokratická strana 265 14,26
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 20 1,07
45 Česká str.sociálně demokrat. 89 4,79
48 Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení 47 2,52
50 ANO 2011 430 23,14
63 Komunistická str.Čech a Moravy 124 6,67
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 3 0,16
69 Občanská demokratická aliance 3 0,16
70 Trikolóra hnutí občanů 41 2,20
71 Svobodní 11 0,59
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 12 0,64

5 Demokratická strana zelených 2 772 0,66 
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 92 903 22,21 18
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 19 398 4,63 
19 Česká pirátská strana 60 284 14,41 12
22 Moravané 298 0,07 
33 Občanská demokratická strana 82 695 19,77 16
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 906 0,21 
45 Česká str.sociálně demokrat. 18 912 4,52 
48 Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení 24 650 5,89 4
50 ANO 2011 77 566 18,54 15
63 Komunistická str.Čech a Moravy 17 847 4,26 
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 611 0,14 
69 Občanská demokratická aliance 1 319 0,31 
70 Trikolóra hnutí občanů 13 603 3,25 
71 Svobodní 2 565 0,61 
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 1 872 0,44 

informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu. Šlo 
především o doplnění projektů a na ně přija-
tých dotací - oprava komunikace Na Potočině 
v Chrástu, nová autobusová zastávka v Chrás-
tu U Hřbitova, projekt na řešení odtokových 
poměrů v lokalitě Hlinka, nový městský kame-
rový systém, odbahnění a oprava hráze rybníku 
v Peceradech, úprava nábřeží Sázavy V Náklí. 

Dále na straně příjmů doplněn kompenzační 
bonus za výpadek daňových příjmů pro obce 
a byly upraveny drobné provozní položky.
Zastupitelstvo udělilo ocenění Významný ob-
čan města Týnec nad Sázavou panu Ing. Vác-
lavu Povolnému a panu Romanu Hudrlíkovi. 
Více si přečtěte dále v Týneckých listech.
Bylo schváleno pořízení změny č. 4 územního 
plánu města Týnec nad Sázavou v lokalitě před 

benzínkou. Podrobnosti jsou uvedeny v samo-
statném článku.
Zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vy-
hlášku, která omezuje pořádání technoparty 
na území města.
Zastupitelstvo schválilo pravidla participa-
tivního rozpočtu na rok 2021. Je tedy možné 
připravovat projekty, o jejichž realizaci bude 
rozhodovat veřejnost.

Volby v týnci nad sázavou  
– říjen 2020 – výsledky

číslo název hlasy  hlasy 
  celkem v %

číslo název hlasy  hlasy  mandáty 
  celkem v %

Kde seženete pomoc, kde se najíte, kam 
k lékaři, kam zavolat? To vše se prostřednic-
tvím mobilního rozhlasu dozvíte. V rámci 
této služby jste prostřednictvím e-mailu či 
SMS zpráv informování o všem podstatném. 

Registrujte se na webové stránce mestotynec.
mobilnirozhlas.cz. Registrační formulář je 
k dispozici i v podatelně městského úřadu.

Mobilní Rozhlas V telefonu
• Stáhněte aplikaci pro Android nebo iOS.
•  Otevřete aplikaci a vyberte lokalitu - Týnec 

nad Sázavou.
•  Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné 

Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
•  A to je vše! Můžete začít využívat všechny 

funkce v aplikaci.

užiteČné funKce apliKace  
Mobilní Rozhlas:
•  Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplika-

ce najdete zprávy z úřadu - aktuality, infor-
mace z úřední desky, stejně jako rozcestník 
do dalších sekcí aplikace.

•  Více bezpečí: Při krizových situacích ocení-
te SMS nebo hlasové zprávy, které Vás bu-

dou včas a přesně informovat nejen o hro-
zícím nebezpečí - povodně, vichřice, náledí, 
ale i odstávkách vody, elektřiny, plynu, uza-
vírkách apod.

•  Zmapujto: Pomocí aplikace můžete hlásit 
černé skládky, poničený majetek, nesvítící 
lampu, výmol na silnici, hledat ztracené věci, 
ale i zatoulaná zvířata. Vítány jsou i pozitiv-
ní a pochvalné fotohlášky - například pove-
dená rekonstrukce, opravený chodník nebo 
hezká vánoční výzdoba.

•  Informace o místě Vašeho bydliště: V této 
sekci najdete demografické, geografické 
a historické údaje, stejně jako fotogale-
rii z kulturních či jiných aktivit, kontakty 
a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajíma-
vější aktivity a výlety v okolí. U každého 
tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, ote-
vírací dobu a případně vstupné. Už si nebu-
dete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

lm

Mobilní rozhlas informuje hned
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V únoru 2020 byla městem Týnec nad Sáza-
vou (dále jen zadavatelem) zveřejněna Výzva 
k podání nabídky na zakázku „Zpracování 
studie na zlepšení odtokových poměrů v lo-
kalitě Hlinka Týnec nad Sázavou“, která je 
realizována v rámci projektu Zlepšení odto-
kových poměrů v lokalitě Hlinka Týnec nad 
Sázavou. 

Na základě obdržených nabídek od tří 
společností byla v březnu 2020 zadavatelem 
– hodnotící komisí vyhodnocena a vybrána 
nejvhodnější nabídka od společnosti Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba, a. s. 

Studie bude sloužit jako doprovodný a pod-
kladový dokument pro budoucí směřování 
města v rámci řešení regulace odtoku povr-
chových vod. Cílem studie je zvýšení odol-
nosti území vůči hydrologickým extrémům 
návrhem variantního způsobu zdržení, retencí 
a případně odvádění povrchových vod z loka-
lity takovým způsobem, aby se minimalizoval 

dopad na přilehlé nemovitosti a nemovitosti 
v blízkosti řešeného území a takovým způso-
bem, aby bylo možné povrchovou vodu v lo-
kalitě dále využívat.

Pro zabezpečení kontroly průběhu zpraco-
vávání studie a zejména pro dodržování pře-
depsaných termínů byl ze strany zadavatele 
vytvořen expertní tým, který za pomoci Ko-
mise pro rozvoj města organizoval průběžné 
porady a kontrolní dny se zpracovatelem stu-
die. Výsledkem těchto společných činností 
bylo po nesčetných diskuzích navrženo finál-
ní řešení, které je v současné době ve stádiu 
dokončování. Kompletní dokumentace bude 
předána po zadavatelem odsouhlasené finální 
studii.

Předmětem samotného projektu je zpraco-
vání variantní technickoekonomické studie 
řešící zlepšení odtokových poměrů a zvýšení 
odolnosti území vůči hydrologickým extré-
mům (sucho, přívalové srážky) formou re-

gulace odtoku povrchových vod z lokality 
Hlinka. Jedná se např. o činnosti jako: analýza 
podkladů týkajících se řešeného území, hyd-
rotechnické výpočty, popis současného stavu, 
varianty technických řešení odtoků a retence 
a další. 

Projekt je spolufinancován z Programu 2019 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes-
kého kraje ze Středočeského fondu podpory 
včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP 
v rámci tematického zadání Životní prostředí 
– vodní hospodářství a je realizován od dubna 
2020 do listopadu 2020. Náklady na zpra-
cování studie činí 398.090 Kč včetně DPH, 
z toho dotace je ve výši 90 %. 

Petr Drahoňovský,
kancelář starosty

Město Týnec nad Sázavou vypisuje program 
dotací na rok 2021. V rámci podpory sportov-
ní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti 
dětí a mládeže jde o tyto programy podpory: 

•  PROGRAM 1 – Pravidelná sportovní a zá-
jmová činnost pro děti a mládež – vytváření 
podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 
let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, 
umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sá-
zavou a podpora aktivit škol (okruh podpory 
– pronájmy, cestovné, startovné, odměny tre-
nérům, ceny, sportovní pomůcky). Celkový 
objem finančních prostředků vyčleněných 
pro tento program je 560 000 korun.

•  PROGRAM 2 – Akce pro děti a veřejnost 
nebo akce výrazně propagující město - urče-
no spolkům bez ohledu na počet registrova-
ných dětí, které se chtějí konkrétní akcí po-
dílet na společenském životě obyvatel města, 
dále propagovat historii a současnost města 
Týnec nad Sázavou. Celkový objem finanč-
ních prostředků vyčleněných pro tento pro-
gram je 140.000 Kč. 

•  PROGRAM 3 – Údržba a modernizace 
sportovišť – pomoc při provozu sportoviště 
ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu 
(okruh podpory – provoz, údržba a moder-
nizace sportoviště, energie, voda,…) Celkový 

objem finančních prostředků vyčleněných 
pro tento program je 200.000 Kč.

Lhůta pro podání žádosti je: od 1. 12. 2020 do 
8. 1. 2021. 

Žádost musí být v jednom písemném vy-
hotovení a doručena poštou nebo osobně do 
podatelny Městského úřadu Týnec nad Sáza-
vou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou. 
Žadatel musí mít ke dni 8. 1. 2021 vyúčto-
vány dotace z minulých let. Více informací 
najdete na webu města: www.mestotynec.cz 

Alena Kořínková,  
kancelář starosty

Připravujeme strategii, která by nám měla 
navrhnout, jak se vyrovnat se změnami klima-
tu na území města. To znamená, jaká opatření 
musíme přijmout, aby se co nejvíce snížil ne-
gativní dopad těchto změn. 

Týnec nad Sázavou je v posledních letech 
vyhledávaným místem pro nové bydlení mla-
dých rodin. Staví se rodinné domy, byty. To je 
určitě dobře, do města přijdou děti, město tak 
omládne. Na druhou stranu díky přibývající 
výstavbě mizí půda, kam by se mohla vsakovat 
voda z dešťů, dochází k přetížení kanalizace 
i znečištění povrchových vod. 

Připravovaná adaptační strategie by nám 
měla odpovědět, jak srážkovou vodu lépe vy-
užít, jak ji vrátit do přírody a použít jí třeba 
k zálivce veřejné zeleně. Čím více zeleně, tím 
více vody v přírodě, protože zeleň ji odpařuje 

do ovzduší. Tím se zlepšuje i vzduch, který 
dýcháme.  

V současné době probíhá výběrové říze-
ní na zhotovitele tohoto projektu. Práce 
by měly začít v listopadu 2020 a skončit 

v březnu 2022. Předpokládané náklady jsou 
1.765.051,20 Kč včetně DPH, z toho dotace 
činí max. 1.299.999,98 Kč. Projekt je podpo-
řen grantem z Norských fondů.

lm

adaptační strategie přizpůsobení se změnám  
klimatu města týnce nad sázavou

zlepšení odtokových poměrů v lokalitě hlinka týnec nad sázavou

Výzva na podání žádostí o dotace 

projekty
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO OSOBY TESTOVANÉ NA COVID-19

BYL/A JSEM V KONTAKTU S OSOBOU S NÁKAZOU COVID-19

Jelikož jste byl/a v kontaktu s osobou, u které se 
prokázalo onemocnění COVID-19, existuje jistá 
pravděpodobnost, že jste se mohl/a také nakazit. 
Proto je potřeba vyšetřit i Vás, aby se co nejvíce 
zamezilo dalšímu šíření nákazy.

Odběr Vám bude proveden v rozmezí 1-5 dnů od 
kontaktu s nemocnou osobou speciální jednorázo-
vou štětičkou, která se zavede do nosu, případně 
i do krku. Virus se množí v buňkách sliznice horních 
cest dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice 
setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesněj-
ší. Z tohoto důvodu může být odběr někdy i nepří-
jemný. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. 
Alespoň 1 – 2 hodiny před odběrem si ideálně nečis-
těte zuby, nejezte a nepijte.

Máte onemocnění COVID-19. Zůstaňte doma 
v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s dalšími osobami, 
abyste onemocnění nešířili dál a to i v případě, že 
nemáte žádné příznaky. Vyčkejte, až se Vám telefo-
nicky ozve pracovník hygienické stanice, který 
s Vámi provede epidemiologické šetření (dotazy na 
Vaše kontakty apod.). Osobám, se kterými jste byl/a 
v posledních dnech v úzkém kontaktu, se hygienická 
stanice ozve také, a také ony budou muset jít na 
odběr. V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš 
praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se 
ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky 
onemocnění. Minimální doba izolace je 10 dnů ode 
dne pozitivního odběru. Po uzdravení, až na specific-
ké výjimky (například zdravotníci), již není třeba 
provádět opakovaný odběr a vyšetření.

Je Vám nařízena karanténa (počet dní stanoví Váš 
praktický lékař, popřípadě hygienická stanice), což 
znamená, že musíte zůstat doma a vyhýbat se 
kontaktu s dalšími osobami. Onemocnění se může 
u Vás projevit i za delší dobu  po kontaktu s nemoc-
nou osobou. Jelikož se v tuto chvíli neví, zda jste se 
nakazil/a, je třeba karanténu poctivě dodržovat, aby 
se zamezilo případnému nevědomému šíření 
nemoci (onemocnění můžete šířit, i když se cítíte 
zdráv/a). Na konci karantény Vám bude opět prove-
den odběr a dále se bude postupovat dle výsledku 
testu a rozhodnutí praktického lékaře či hygienické 
stanice. Termín druhého odběru Vám stanoví prak-
tický lékař či hygienická stanice, a to nejdříve 10 dnů 
od posledního kontaktu s pozitivní osobou.

Vaší povinností je nahlásit pozitivní i negativní výsledek testu svému praktickému lékaři, který bude sledovat Váš 
zdravotní stav, vystaví Vám neschopenku a také bude plánovat další odběry nutné k ukončení karantény. V případě, 
že na sobě kdykoli po odběru zpozorujete příznaky (kašel, zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů či kloubů, ztráta čichu 
nebo chuti apod.), informujte telefonicky svého praktického lékaře a dohodněte se s ním na dalším postupu. Pokud 
dojde k vážnému zhoršení Vašeho zdravotního stavu, volejte Zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155). Pokud 
je Váš výsledek pozitivní, předejte tuto informaci dispečerovi.

Jelikož trvá obvykle několik dní než se onemocnění 
COVID-19 projeví, je potřeba dodržovat veškerá 
opatření, aby se zamezilo přenosu onemocnění 
na další osoby ve Vašem okolí. Nákazu totiž 
můžete šířit i přesto, že se cítíte zdráv/a. Po odběru 
je proto třeba, abyste do zjištění výsledku testu, 
a potom několik následujících dnů (dle rozhodnutí 
Vašeho lékaře či hygienické stanice) zůstal/a doma 
a zdržel/a se kontaktu s okolím (nechodit do práce, 
na návštěvy, do restaurace, do kina apod.). Při 
nutných cestách mimo domov (návštěva lékaře, 
odběrového místa apod.) zvolte co nejkratší cestu, 
mějte zakrytá ústa i nos, dodržujte rozestupy 
od ostatních osob minimálně 2 metry (pokud je to 
možné) a průběžně si myjte a dezinfikujte ruce. 

Výsledek Vám bude sdělen telefonicky (případně 
SMS) nejpozději do 48 hod a to laboratoří, která 
vyšetření prováděla, nebo hygienickou stanicí. 
Pokud bude Váš výsledek pozitivní, bude Vás 
kontaktovat pracovník hygienické stanice, která 
Vám vydala žádanku k vyšetření. 

Proč musím na odběr?

Jak odběr probíhá?

Jak se dozvím výsledek?

Jak se mám chovat po odběru?

Co mám dělat v případě,
že je výsledek:

POZITIVNÍ

NEGATIVNÍ

V případě nejasností
volejte linku 1221
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO OSOBY TESTOVANÉ NA COVID-19

MÁM PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V případě, že Vás o výsledku testu informovala laboratoř dříve než Váš praktický lékař, je Vaší povinností nahlásit 
pozitivní výsledek testu svému praktickému lékaři, který bude sledovat Váš zdravotní stav a v případě potřeby 
Vám vystaví pracovní neschopnost. Pokud dojde k vážnému zhoršení Vašich zdravotních potíží, volejte Vašeho 
praktického lékaře, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155). Pokud je Váš výsledek pozitivní, 
předejte tuto informaci dispečerovi.

Jelikož máte příznaky infekčního onemocnění, které 
se shodují s příznaky onemocnění COVID-19, 
je třeba Vás vyšetřit, aby se toto onemocnění u Vás 
vyloučilo či potvrdilo. 

Odběr Vám bude proveden speciální jednorázovou 
štětičkou, která se zavede do nosu, případně i do 
krku. Virus se množí v buňkách sliznice horních cest 
dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice 
setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesněj-
ší. Z tohoto důvodu může být odběr někdy i mírně 
nepříjemný. Celý proces zabere maximálně 
3 minuty. Alespoň 1-2 hodiny před odběrem si ideál-
ně nečistěte zuby, nejezte a nepijte.

Máte onemocnění COVID-19. Zůstaňte doma 
v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s lidmi, abyste 
onemocnění COVID-19 nešířili dál. Vyčkejte, až se 
Vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, 
který s Vámi provede epidemiologické šetření (dota-
zy na Vaše kontakty apod.) a poučí Vás o dalším 
postupu. Osobám, se kterými jste byl/a v posledních 
dnech v úzkém kontaktu a které epidemiolog vyhod-
notí jako rizikové, se pracovník hygienické stanice 
ozve také, a také ony budou muset jít na odběr. 
V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš praktický 
lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje 
v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocně-
ní. Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitiv-
ního odběru. Po uzdravení, až na specifické výjimky 
(například zdravotníci), již není třeba provádět 
opakovaný odběr a vyšetření.

Pravděpodobně proděláváte jiné infekční onemoc-
nění než COVID-19. I to však může být přenosné na 
další osoby, proto je vhodné po dobu klinických 
příznaků zůstat doma, zdržet se kontaktu s ostatními 
a postupovat dle pokynů Vašeho ošetřujícího lékaře. 
Jelikož se nejedná o onemocnění COVID-19, 
nevztahuje se na Vás státem nařízená izolace, a po 
uzdravení není potřeba absolvovat další odběr. 

Vzhledem k tomu, že máte příznaky infekčního 
onemocnění, které může být COVID-19, je potřeba 
dodržovat veškerá preventivní opatření, aby 
se zamezilo přenosu tohoto onemocnění na 
další osoby ve Vašem okolí. Po odběru je proto 
třeba, abyste do oznámení výsledku testu zůstal/a 
doma a zdržel/a se kontaktu s okolím (nechodit do 
práce, na návštěvy, do restaurace, do kina apod.). 
Při nutných cestách mimo domov (návštěva lékaře, 
odběrového místa apod.) zvolte co nejkratší cestu, 
pokud možno pěšky nebo vlastním autem, mějte 
zakrytá ústa i nos, dodržujte rozestupy od ostatních 
osob minimálně 2 metry (pokud je to možné) 
a průběžně si myjte a dezinfikujte ruce. Další postup 
závisí na výsledku testu

Výsledek Vám bude sdělen telefonicky (případně 
SMS) nejpozději do 48 hod a to laboratoří či 
lékařem, který Vás na odběr poslal. Lékaře 
o výsledku informuje laboratoř, která vyšetření 
provedla. Lékař, který Vás poslal na vyšetření, by 
Vás měl  poučit o dalším postupu. Pokud Váš 
výsledek bude pozitivní, bude Vás dále kontaktovat 
pracovník hygienické stanice.

Proč musím na odběr?

Jak odběr probíhá?

Jak se dozvím výsledek?

Jak se mám chovat po odběru?

Co mám dělat v případě,
že je výsledek:

POZITIVNÍ

NEGATIVNÍ

V případě nejasností
volejte linku 1221
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PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU
ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření 
Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se 
mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím 
dodržujte tyto zásady: 

V případě nejasností
volejte linku 1221

Termín odběru si pokud možno VŽDY rezervujte (pokud  má 
odběrové místo rezervační systém).

Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte 
zbytečně dlouho.

Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa 
dalším zájemců, kteří ho mohou využít.

Vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou 
kapacitu. Některá odběrová místa jsou každodenně téměř 
vyčerpána, a to přesto, že odebírají bezmála 1000 vzorků denně, 
vytíženost jiných míst může být nižší. 

V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační 
a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných 
rozestupů při čekání na odběr.

Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového 
místa a stanovené pořadí.

Mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace.

Nastudujte si informace o průběhu odběru.

seznam odběrových míst a další
informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU
ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření 
Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se 
mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím 
dodržujte tyto zásady: 

V případě nejasností
volejte linku 1221

Termín odběru si pokud možno VŽDY rezervujte (pokud  má 
odběrové místo rezervační systém).

Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte 
zbytečně dlouho.

Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa 
dalším zájemců, kteří ho mohou využít.

Vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou 
kapacitu. Některá odběrová místa jsou každodenně téměř 
vyčerpána, a to přesto, že odebírají bezmála 1000 vzorků denně, 
vytíženost jiných míst může být nižší. 

V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační 
a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných 
rozestupů při čekání na odběr.

Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového 
místa a stanovené pořadí.

Mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace.

Nastudujte si informace o průběhu odběru.

seznam odběrových míst a další
informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU
ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření 
Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se 
mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím 
dodržujte tyto zásady: 

V případě nejasností
volejte linku 1221

Termín odběru si pokud možno VŽDY rezervujte (pokud  má 
odběrové místo rezervační systém).

Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte 
zbytečně dlouho.

Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa 
dalším zájemců, kteří ho mohou využít.

Vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou 
kapacitu. Některá odběrová místa jsou každodenně téměř 
vyčerpána, a to přesto, že odebírají bezmála 1000 vzorků denně, 
vytíženost jiných míst může být nižší. 

V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační 
a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných 
rozestupů při čekání na odběr.

Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového 
místa a stanovené pořadí.

Mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace.

Nastudujte si informace o průběhu odběru.

seznam odběrových míst a další
informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU
ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření 
Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se 
mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím 
dodržujte tyto zásady: 

V případě nejasností
volejte linku 1221

Termín odběru si pokud možno VŽDY rezervujte (pokud  má 
odběrové místo rezervační systém).

Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte 
zbytečně dlouho.

Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa 
dalším zájemců, kteří ho mohou využít.

Vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou 
kapacitu. Některá odběrová místa jsou každodenně téměř 
vyčerpána, a to přesto, že odebírají bezmála 1000 vzorků denně, 
vytíženost jiných míst může být nižší. 

V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační 
a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných 
rozestupů při čekání na odběr.

Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového 
místa a stanovené pořadí.

Mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace.

Nastudujte si informace o průběhu odběru.

seznam odběrových míst a další
informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU
ODBĚROVÉHO MÍSTA

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření 
Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se 
mohou vyskytovat potenciálně pozitivní pacienti, prosím 
dodržujte tyto zásady: 

V případě nejasností
volejte linku 1221

Termín odběru si pokud možno VŽDY rezervujte (pokud  má 
odběrové místo rezervační systém).

Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte 
zbytečně dlouho.

Pokud Vám termín přestal vyhovovat, stornujte ho! Uvolníte místa 
dalším zájemců, kteří ho mohou využít.

Vyberte si odběrové místo, které Vám vyhovuje a má dostatečnou 
kapacitu. Některá odběrová místa jsou každodenně téměř 
vyčerpána, a to přesto, že odebírají bezmála 1000 vzorků denně, 
vytíženost jiných míst může být nižší. 

V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační 
a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných 
rozestupů při čekání na odběr.

Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového 
místa a stanovené pořadí.

Mějte připraveny osobní doklady a potřebné kontaktní informace.

Nastudujte si informace o průběhu odběru.

seznam odběrových míst a další
informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 
je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hod. 
a o víkendu od 9 do 16.30 hod.

1221
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Nezapomněli jste uhradit složenku za svého psího miláčka? Pokud 
Vám nepřišla do schránky, přijďte si pro ni na úřad. Díky vybraným 
penězům město může umýt a opravit psíky počůraná veřejná prostran-
ství, opravit sloupky a nároží, která díky neustálému působení moči 
opadávají, nakoupit sáčky a koše na psí exkrementy, a také uklidit 
po psech to, co mají za povinnost uklízet jejich majitelé. 

Děkujeme, že uklízíte a děkujeme, že uhrazený poplatek za Vašeho 
pejska pomáhá, aby byl Týnec čistější a hezčí.

lm

poplatek za psa

změna č. 4 územního plánu
Zastupitelstvo na svém posledním jednání 

14. září kromě jiného také schválilo pořízení 
změny č. 4 územního plánu Týnce. Tato změ-
na se týká zarostlé a nevzhledné části plochy 
u autobusového nádraží směrem k čerpací sta-
nicí. Kdysi hezké místo k procházkám je nyní 
místem spíš pro odvážné. Proto 
město přistoupí k jeho revitalizaci.

Vzniknout by zde měla plocha, 
kde budou obchodní prostory, par-
kovací místa nebo prostory pro 
podnikání. To vše při zachování do-
statečného množství zeleně s využi-
tím dešťové vody.

Na lokalitu necháme zpracovat 
územní studii, která bude výstavbu 
v místě regulovat. Veřejnost bude 
průběžně informována, co je v této 
věci nového a co by zde mělo vznik-
nout.

Zatím se předpokládá, že by se 
v místě po zrušeném autobuso-
vém nádraží vybudovalo parkoviště 
s kapacitou 45 parkovacích míst 
pro veřejnost,  vedle parkoviště by 
vznikla nová moderní prodejna 
společnosti Lidl, která by tak mohla 
rozšířit prodejní i parkovací plochu, 
abychom nakupovali bez stresu, že 
prostě nezaparkujeme. Další myš-

lenkou je přestěhování Technických služeb, 
VaK Týnec a zázemí pro SDH Týnec, vše 
do prostoru mezi prodejnou Lidl a betonár-
kou. To by vzhledem k velikosti plochy neměl 
být problém, protože by ze silnice a přilehlých 
rodinných domů areál nebyl ani vidět na roz-

díl od současného místa na Brodcích. Také by 
z centra města mohly zmizet zcela nevhodně 
umístěné stavebniny.

Uvidíme, jak si s těmito nápady územní stu-
die poradí, a budeme Vás informovat.

lm

ZODPOVEDNEHO 
PEJSKARE

PŘIHLÁSIT SVÉHO PSA NA MěÚ,  
OZNAČIT IDENTIFIKAČNÍ ZNÁMKOU  
A PLATIT ZA NĚJ POPLATEK  
dle Obecně závazné vyhlášky Města Týnce nad Sázavou č. 3/2015 
o místním poplatku ze psů. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

ŘÁDNĚ SE O PSA STARAT – ZAJISTIT POVINNOU 
VAKCINACI A PRAVIDELNÉ ODČERVENÍ

VŽDY PO PSOVI NA VEŘEJNÉM  
PROSTRANSTVÍ UKLIDIT  
Porušení této povinnosti může být Městskou policií nebo správním  
orgánem posouzeno jako přestupek proti veřejnému pořádku podle  
§ 5 odst.1 písmeno f) zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb. 
Tento přestupek je strážník oprávněn projednat uložením pokuty  
příkazem na místě do 10 000 Kč

ZAJISTIT, ABY PES NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ 
NIKOHO NEOBTĚŽOVAL A BYL POD DOHLEDEM  
A PŘÍMÝM VLIVEM PEJSKAŘE

NAUČIT PSA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI  
A ZÁKLADNÍM POVELŮM

www.mestotynec.cz SRPDŠ
při ZŠ Týnec nad Sázavou

PATERO

1 

2 

3 

4 

5 
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Už nyní chystáme participativní rozpočet 
na příští rok. To znamená, že i v roce 2021 

město zaplatí to, co občané vymyslí ke zlep-
šení života v Týnci nad Sázavou. Letos, tedy 
v prvním ročníku, se realizují projekty kve-
toucí a jedlá zahrada v mateřské školce a re-
konstrukce hrobky rodiny Micků na starém 
týneckém hřbitově.

V příštím roce plánujeme z městské poklad-
ny uvolnit stejnou částku jako letos, tedy půl 
miliónu korun. Pokud tento návrh zastupitel-
stvo schválí, i v následujícím roce budou moci 
občané za tyto peníze realizovat věc, ze které 
budou mít přínos všichni.

Ale úplně zadarmo to pro Vás není. Musíte 
vymyslet projekt – třeba novou stezku, nově 
vysazené stromy, nové hřiště, a ten pak předlo-
žit v lednu 2021 ke schválení. Následně o něm 
budou občané města hlasovat v anketě. Pokud 
právě ten Váš nápad vyhraje, pak už nic ne-
brání tomu, aby na něj město uvolnilo peníze, 
a Vy jste ho s jeho pomocí začali realizovat. 
Nyní je tedy ten správný čas začít přemýšlet, 
co by se v Týnci mohlo za půl miliónu udělat. 
Zkusíte to?

lm

V ulici K. H. Máchy ve starém Týnci je před 
dokončením rekonstrukce vodovodního potrubí. 
Začala 5. září a končit bude 31. října. Původní 
vedení je více než 70 let staré, litinové a rekon-
strukci už opravdu potřebovalo. Jeho průtok byl 
před modernizací, vzhledem k vrstvě vodního 
kamene, na pouhých deseti procentech kapaci-

ty. Nové polyetylenové potrubí umožní rozvod 
vody v parametrech, které odpovídají současným 
požadavkům. Navíc tento druh materiálu neza-
růstá vodním kamenem, jeho životnost se proto 
předpokládá na minimálně 100 let. Ředitel spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Týnec Zbyněk 
Peša doplnil: „V rámci stavebních prací došlo také 

k výměně veřejné části 9 vodovodních přípojek při-
lehlých nemovitostí, které jsou na veřejný vodovod 
napojeny. S rekonstrukcí vodovodu souvisí i oprava 
povrchu chodníku dotčeného stavbou. Bude uveden 
do původního stavu do konce prvního pololetí příš-
tího roku.“ Ještě je nutné dodat, že rekonstruk-
ce vyšla bezmála na 1 100 000 korun bez DPH 
a proběhla v rámci pravidelné údržby vodohos-
podářského majetku. Prováděla ji společnost 
VaK Týnec s.r.o., a financována je z rozpočtu 
města, z fondu na obnovu vodovodní infrastruk-
tury, do kterého putují peníze z pronájmu vodo-
hospodářské infrastruktury.

lm

V Týnci nad Sázavou probíhá rozsáhlá re-
konstrukce chodníků. V současné době se 
opravují chodníky před obchodním domem, 
a také v lokalitě za obchodem Vlasák. Tam 
vznikne nově upravená parkovací plocha, 
stejně jako nad hudební školou při silnici 
na Jílovské. Dokončená je také rekonstrukce 
chodníku v Družstevní ulici a téměř hotová je 
oprava Příčné ulice, kde se nyní pokládá nový 
povrch komunikace. V lokalitě Hlinka pod 
hájenkou vznikl zcela nový chodník, který je 
součástí projektu výstavby rodinných domů 
z roku 2001. 

Současně s tím i nadále ve městě pokra-
čují práce na obnově rozvodů optických sítí 
a kabelů VN, které provádějí ČEZ a týnecká 
teplárna. Je jasné, že rozkopaný Týnec není to, 
co by se někomu mohlo líbit. Navíc, každá ze 
sítí je vedená jinou trasou, tudíž to znamená 
i více kopání. Podmínkou souhlasu města s tě-
mito akcemi bylo, že veškerá dotčená místa 
uvedou provádějící firmy do původního stavu, 
a to včetně travnatých ploch a chodníků. Od-

měnou nám budou nově opravené chodníky, 
které jsou součástí stanovených požadavků.

Dobrá zpráva nakonec
Ze státního fondu dopravní infrastruktury 

se nám podařilo získat dotaci na stavbu chod-
níku do Podělus. Ten povede od pily do obce. 
Celková akce vyjde na přibližně 18 milionů 
korun, dotace uhradí zhruba polovinu. Stav-
bu bychom rádi na jaře příštího roku zahájili. 
V současné době běží výběrové řízení na do-
davatele. Současně by ale mělo dojít k opravě 
chodníku v samotném centru Podělus. Dotaci 
nám pomohlo sehnat Posázaví o.p.s. Stavba 
se bude realizovat hned, jak to počasí na jaře 
dovolí.

lm

participativní rozpočet na rok 2021

Rekonstrukce vodovodu ve starém týnci

nové chodníky v týnci nad sázavou
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Kritický nedostatek vody v týneckých městských částech alespoň čás-
tečně pomohou zmírnit nové studny. Ty už po kolaudaci slouží tamním 
obyvatelům na návsi u hasičárny v Peceradech a Podělusích. V Kostelci 
si lidé mohou vodu načerpat ze studny u sokolovny. Každá ze studní má 
svého správce, který vrt na požádání otevře.

Je jasné, že studny jsou jen náhradní řešení, aby lidé mohli pokrýt ales-
poň tu nejzákladnější potřebu vody. Město stále počítá s tím, že do těch-
to městských částí vodu přivede pomocí vodovodu. To je však běh 
na mnohem delší trať. Pro město je toto téma prioritou číslo jedna. Ač 
práce na přípravě stavby vodovodu není zatím vidět, téměř dokončená je 
dokumentace pro územní rozhodnutí. Pokud vše dobře půjde, do Vánoc 
by mohlo být územní rozhodnutí vydáno a do konce roku 2021 stavební 
povolení. Pak přijde na řadu asi nejtěžší část, a to najít nejlepší řeše-
ní, jak tuto nesmírně finančně náročnou akci zaplatit. V úvahu připadá 
spoluúčast státu ve formě dotace, spoluúčast města, kterou budeme fi-
nancovat pravděpodob-
ně úvěrem a spoluúčast 
občanů. Stavba takového 
rozsahu je totiž téměř nad 
finanční možnosti města 
i za spoluúčasti dotace. 
Poslední slovo budou mít 
zastupitelé, kteří rozhod-
nou, zda a jak moc chtějí 
město zadlužit a zda vů-
bec ke stavbě vodovodu 
přistoupí.

lm

nové studny

Snažíme se připravit na všechny možné varianty 
další nouzových opatření. I proto město pořídilo 
do školy dvacet nových počítačů pro učitele. 

Podařilo se nám také zajistit peníze na další 
počítače, které by tentokrát měly pomoci dě-

tem, které doma svůj vlastní počítač nemají. 
Při distanční výuce se bez něj ale neobejdou, 
a proto budou nové počítače určené k zapůjčení 
právě těmto žákům.

lm

Strážníci týnecké městské policie v týdnu 
od 21. do 25. září kontrolovali na území města 
dodržování povolené rychlosti. Nejčastěji jsme 
je mohli potkat v Podělusích, kde je nyní vzhle-
dem k objízdné trase velmi silný provoz, a také 
ve Zbořeném Kostelci, kde místní obyvatelé 
při setkání s vedením města vznesli požadavek 
na zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Dalším 
místem byly Čakovice a také týnecké ulice Praž-

ská, Jílovská a Benešovská u staré školy. Největší 
ignorant povolené rychlosti byl šofér, kterému 
strážníci naměřili v Čakovicích 80 km/hod. 34 
spěchajících jelo rychlostí od 51 do 70 km/ hod  
a 3 provinilci, včetně smutného rekordmana, se 
pohybovali v rozmezí od 71 do 80 km/hod. Cel-
kem 37 hříšníků na pokutách zaplatilo 20 800 
korun.

lm

počítače do školy

Měření rychlosti v týnci nad sázavou v září 2020

Škola získala podporu z na-
dace Women for Women – 
obědy pro děti zdarma. Cílem 
projektu je pomoci dětem, 
které se ocitly v takové život-
ní situaci, kdy si jejich rodiče 
nemohou dovolit zaplatit jim 

obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž si-
tuace je dlouhodobá, které nemají vidinu jejího 
zlepšení, a pro které mohou být obědy ve školní 
jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým 

jídlem, ač se to rodiče snaží řešit. 
Nadace zásadně neposkytuje finanční pří-

spěvek přímo rodinám dětí, jejími partne-
ry pro realizaci projektu jsou základní školy, 
popř. školní jídelny, které jsou samostatné 
příspěvkové organizace. Na jejich webových 
stránkách www. women-for-women.cz, je vý-
slovně uvedeno:

„Chráníme identitu dětí zařazených do projek-
tu. Anonymita jejich údajů je zaručena, zásadně 
nezveřejňujeme jména dětí a rodin, zařazených 

do projektu. Škola, do které dítě dochází, samo-
zřejmě ví, o koho se jedná, ale dodržuje pravidla 
a diskrétnost při vyřízení příspěvků a zajištění 
obědů. V tomto je projekt velice křehký.“

Díky dotaci z tohoto programu bude mít 
25 týneckých dětí ze sociálně slabých rodin 
po celý školní rok 2020/2021 zaplacené obě-
dy. Jde o dětí, které by jinak do školní jídelny 
nechodily, protože jejich rodiče prostě na obě-
dy nemají. 

lm

Women for Women – obědy pro děti zdarma 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  
NA PŘEDSTAVENÍ PRAVIDEL 

PARTICIPATIVNÍHO  
ROZPOČTU PRO ROK 2021

Máte nápad, co v našem městě 
vylepšit? Nenechávejte si to pro sebe! 
Pojďte se zapojit do dalšího ročníku 

participativního rozpočtování  
v Týnci nad Sázavou.

KDY: 16. 12. 2020 od 17.00 hod.

www.mestotynec.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Vyhlášený nouzový stav, a s tím související opatření, nás nutí dělat nou-
zové věci. Musíme proto zrušit oblíbené kulturní a společenské akce. Ur-
čitě o ně nepřijdete, jen je přesuneme na příští rok. Významní občané své 
ocenění letos dostanou, ale veřejně poblahopřát jim půjdeme, až se situace 
ohledně koronaviru zklidní. Bohužel, stejné je to i s posvícenskou poutí, 
kolotoči, stánky apod. Také chovatelé a zahrádkáři nám letos nebudou 

moct předvést výsledky své krásné práce, ale za rok si to vynahradíme.
PS: Advent v Týnci zahájíme, vánoční strom a celé město rozsvítíme 

v sobotu 28. listopadu v 17 hodin. Tentokrát to bude bez hudby, vystoupení 
mrňat i svařáčku a vánočky, ale to nevadí. Ježíšek určitě přijde. 

Hlavně, ať jsme zdraví.
lm

podzimní kulturní a společenské akce musíme zrušit 

S bezpečností na silnicích v našem městě sou-
visí i zákaz parkování na krajnicích. Především 
tam, kde jde o komunikaci s běžným provozem, 
to může znamenat velký problém. A to nejen 
vzhledem ke špatné průjezdnosti, ale i zhoršené 
viditelnosti při objíždění takové překážky. Není 
možně, aby například v Čakovicích, v Podělusích 
nebo v Kostelci, ať už ve vsi nebo ještě hůře pod 
hradem, vznikla téměř kolona při objíždění auta, 
parkujícího u kraje vozovky. Především je to vel-

mi nebezpečné. Většina přilehlých domů má dost 
prostoru na svých pozemcích tak, aby tam auta 
jejich majitelů mohla parkovat. Pokud není místo 
pod Zbořeným Kostelcem na parkovišti, dojděte 
tam hezkou procházkou přes Kostelec pěšky. 

Městská policie bude řidiče parkující na krajnici 
nekompromisně pokutovat. Myslete na to nejen 
kvůli zbytečně vyhozeným penězům, ale přede-
vším kvůli bezpečnosti nás všech. I Vaší.

lm

parkování na krajnici

Během setkání veřejnosti s vedením města 
ve Zbořeném Kostelci obyvatelé vznesli po-
žadavek na snížené povolené rychlosti v této 
městské části na 40 kilometrů. Město žádost 
projednalo s Policií České republiky, která by 
tuto změnu musela schválit. Bohužel dopravní 
inženýr na základě platných norem požaduje 
pro úpravu taková opatření, která jsou nad fi-
nanční možnosti města i technické možnosti 
místa. Patří mezi ně vjezdová brána, chodníky, 

veřejné osvětlení, vyznačení křižovatek a příčné 
prahy. Také místní obyvatelé už během veřej-
ného setkání vyjádřili třeba právě s umístěním 
příčných prahů vzhledem k výraznému hluku 
při jejich přejíždění nesouhlas.  

Z toho důvodu není možné snížení rychlos-
ti ve Zbořeném Kostelci realizovat a zůstává to 
na zodpovědnosti řidičů, aby svou jízdu přizpů-
sobili místním podmínkám a měli na paměti, že 
z přilehlých domů může kdykoliv vyběhnout dítě.  

Pro město je ale bezpečnost jeho obyvatel 
na jednom z prvních míst. Proto budeme in-
tenzivně vyjednávat s novým vedením Středo-
českého kraje a se Správou a údržbou silnic, aby 
co nejdříve přistoupily k rekonstrukci vozovky 
v Kostelci. Součástí této rekonstrukce by měl být 
i koridor na krajnici pro bezpečný pohyb chod-
ců uvnitř vesnice. Věříme, že se to co nejdříve 
povede.

lm

omezení rychlosti v Kostelci

VÁNOČNÍ STROM 
A CELÉ MĚSTO  
ROZSVÍTÍME

28. 11. 2020 
v 17 hod. 

Děkujeme skupině ČEZ a.s. za finanční příspěvek na rozsvěcení stromu v Týnci nad Sázavou.

www.mestotynec.cz            ` tyneckevlneni

VZHLEDEM K NEPŘÍZNIVÉ  
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI BEZ  

VÁNOČNÍHO VYSTOUPENÍ A OBČERSTVENÍ
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Vážení zákazníci,

od 1. října 2020 dochází ke změně hodin 
pro veřejnost na 1 253 poštách. Ta navazuje 
na zářijovou úpravu otevíracích dob u 265 
poboček. Opět platí, že dva dny v týdnu je 
možné poštu navštívit až do 18 hodin, tři dny 
v týdnu se pro vás pobočka otevírá již v 8 ho-
din. Všechny pošty, kterých se změna týká, 
naleznete na webu České pošty: Otvírací 
doba provozoven

Vaše Česká pošta

Novými Významnými občany města Týnce 
nad Sázavou se stávají - (dramatická pauza A) 

pan Václav povolný  
a pan Roman hudrlík.  

Gratulujeme.

Pan Václav Povolný ocenění získal pře-
devším za svou trenérskou celoživotní práci 
s mládeží v oblasti sportu, a to konkrétně bad-
mintonu. Nesporně zajímavé jsou i jeho zna-
losti historie a pátrání po prvních doložitel-
ných zprávách o našem městě. Václav Povolný 
byl také členem Charty 77 a zakládajícím 

členem Občanského fóra v Týnci. Na ocenění 
Významný občan Týnce nad Sázavou ho na-
vrhl Jan Jiráň.

Pan Roman Hudrlík je dlouholetým velite-
lem SDH Pecerady. Tuto práci vykonává tak 
dobře, s ohromným nasazením a bez ohledu 
na volný čas i možné nebezpečí, že byl něko-
likrát oceněn okresním i krajským sdružením 
hasičů. Kromě této záslužné práce se věnuje 
i výchově a výcviku mladých hasičů, stará se 
o kulturní život v Peceradech, pomáhá se svý-
mi hasiči i v době koronaviru. Je vždy tam, 
kde je potřeba. Na ocenění Významný občan 
Týnce nad Sázavou ho navrhli hasiči z SDH 
Pecerady.

Vzhledem k současné složité situaci panu 
Václavu Povolnému a panu Romanu Hudrlí-
kovi  předáme ocenění osobně pouze v rodin-
ném kruhu. O veřejné uznání jejich práce ale 
nepřijdou. Ihned jak to situace dovolí, sejdeme 
se na slavnosti v obřadní síni týnecké radnice, 
abychom oběma váženým pánům veřejně spo-
lu s Vámi poděkovali za jejich obětavou práci. 

Rozhovory s oběma oceněnými přineseme 
ve vánočním vydání Týneckých listů.

lm

Česká pošta změnila provozní dobu

Významný občan

Ve středu 16. září se uskutečnila v zasedací 
místnosti městského úřadu přednáška k udrži-
telnému rozvoji pro veřejnost s názvem Voda, 
sucho, klima. Přednášejícím byl expert na eko-
logii a změnu klimatu RNDr. Viktor Třebický, 
Ph.D ze společnosti CI2 o.p.s. V zasedací míst-
nosti jsme se vzhledem ke stávající situaci sešli 
v komorním počtu. Ale i tak jsme se dozvěděli 
zajímavé informace o oteplování naší planety. 
Věděli jste, že na každého obyvatele připadá  
11 tun vyprodukovaného uhlíku? Také jsme se 
seznámili s novými pojmy, jako je například eva-
transpirace. Jedná se o celkový výpar ze zemské-
ho povrchu do atmosféry, který se vztahuje k ur-
čitému území. V závěru nás pan doktor seznámil 

s možnými opatřeními pro zadržování vody 
v krajině, např. odstranění bariér mezi chodníky 
a zelení, budování zelených střech, apod.

Přednáška byla uskutečněna za podpory 
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 
projektu Týnec nad Sázavou – zdravé město pro 
všechny II.

Denisa Vrbická, projektový manažer

Voda, sucho, klima

otvírací doba pošty  
v týnci nad sázavou

Pondělí:  10:00 –12:00 13:00 – 18:00
Úterý: 08:00 –12:00 13:00 – 16:00
Středa: 10:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pátek: 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Sobota: 08:00 – 12:00
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týnec – nábřeží
Město Týnec nad Sázavou požádalo o dota-

ci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci 
podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu“ na úpravu 
přírodního veřejného prostoru s možností po-
hodlného pěšího propojení výškově odděle-
ných částí nábřeží. Součástí je i vytvoření no-
vých přístupových míst pro vodáky a mobiliář. 

Cílem projektu je zpřístupnění území pro 
pěší návštěvníky a vybudování nového pěšího 
propojení mezi vodáckým kempem a scho-
dištěm u mostu. Projekt počítá s vytvořením 
bezpečných přístupů k vodě pro pěší i pro 
vodáky a s doplněním vhodného mobiliáře. 
Dominantou návrhu je nové kryté posezení, 
tzv. altán, umístěné na ose mezi městským 

úřadem a týneckým hradem.
Projekt bude realizovat pražská společnost 

Bratři Gallové&spol. s r.o. v období říjen 
2020 – květen 2021, která v rámci výběrového 
řízení nabídla nejnižší nabídkovou cenu.

Výše celkových nákladů je 1 741 890 Kč. 
Výše dotace je 870 945 Kč.

Denisa Vrbická, projektový manažer

Dne 28. září se uskutečnil již 10. ročník této 
úspěšné osvětové sportovní akce, pořádané 
z pověření Středočeské krajské asociace spor-
tu pro všechny, Odborem sportu pro všechny 
Tělovýchovné jednoty Týnec nad Sázavou, 
s finanční podporu ČUS Sportuj s námi. Dále 
ve spolupráci s městem Týnec nad Sázavou, 
a to za podpory z Operačního programu Za-
městnanost v rámci projektu Týnec nad Sáza-
vou – zdravé město pro všechny II. 

V letošním roce se na nás svatý Václav usmál 
jen na krátko. Avšak deštivé počasí neodradi-
lo jak organizátory, tak návštěvníky z řad ve-

řejnosti. Velké poděkování 
patří především přibližně 
80 organizátorům, sportov-
ním nadšencům převážně 
z týneckých spolků. Letos 
to bylo vzhledem k počasí 
velmi náročné, ještě jednou 
děkujeme.

Velkým tahákem pro děti 
byli poníci z Jezdeckého 
areálu Čtyřkolák, vozítka 
segway z Ecotours Praha, 
lovec světla a zametač ze 

Zábavné produkce.cz. Celkem bylo zastou-
peno 14 sportovních klubů a firem – TJ a FK 
Týnec nad Sázavou, týnečtí rybáři a hasiči, 
TJ JAWA Pecerady, Bisport, skautský oddíl 
TYSAN, Jezdecký klub Čtyřkolák, Ecotours 
Praha a Zabavnaprodukce.cz. Na stanovišti 
sebeobrany se podíleli: Sanchidojo, Městská 
policie Týnec, boxerský klub Benešov a fight 
klub Týnec. Instruktoři z těchto spolků po-
skytovali celé pondělní odpoledne informace 
a zajišťovali bezpečnost sportující veřejnosti na  
27 stanovištích. 

Na stadionu si účastníci mohli zahrát, fotbal, 
disgolf, softball, pétanque, kroket a mölkky či 
si vyzkoušet lovce světla. V kempu se střílelo 
z luku a vzduchovky, hrál se woodball. Dále 
si přítomní mohli vyzkoušet atrakci s názvem 
Zametač či jízdu na ponících, pedelech. Ná-
vštěvníci chodili na chůdách, špalcích a dvoj 
až čtyřlyžích, posilovali na TRX systémech 
a slide podložkách. V tzv. „půjčovně“ si vy-
zkoušeli několik druhů drobného náčiní, které 
běžně používají instruktoři ve cvičebních ho-

dinách. Celkem 111 lidí se zúčastnilo ORI-
entačního ZÁvodu ROdin, kde díky pohád-
kovým postavičkám vyplnili tajenku. Na 10. 
ročníku osvětové akce Den pohybu a zdraví se 
vzhledem k epidemiologické situaci a deštivé-
mu chladnému počasí sešlo potěšujících 200 
návštěvníků. 

A v neposlední řadě děkujeme všem za pří-
jemné, aktivně prožité odpoledne a již se těší-
me na příští jedenáctý ročník. 

Denisa Vrbická, projektový manažer

den pohybu a zdraví 2020

středočeská krajská asociace 
sportu pro všechny 
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týnec nad sázavou – zdravé město pro všechny ii
V březnu 2019 byla zahájena již druhá eta-

pa projektu Zdravé město. Na projekt je po-
skytnuta finanční podpora EU z Operačního 
programu Zaměstnanost. Délka projektu je  
2 roky, konec projektu nás čeká v únoru 2021.

Projekt řeší postupnou a nenásilnou pří-
pravu na inovace a rozvoj ve veřejné správě 
v souladu se Strategickým rámcem rozvoje 
veřejné správy České republiky pro období 
2014 - 2020. 
Cílem projektu je:
•  rozvoj strategického řízení ve veřejné správě 

formou aktualizace a vyhodnocování stáva-
jících strategických dokumentů a tvorbou 
nových dílčích strategií,

•  rozvoj metody kvality MA21 a apliková-
ní principů udržitelného rozvoje do praxe, 
zpracování 10 auditů udržitelného rozvoje 
s expertní kontrolou,

•  prohlubování informovanosti občanů - vyšší 
transparentnost veřejné správy, rozvoj ko-
munikační strategie,

•  rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím zvy-
šování kvalifikace - školení a odborné semi-
náře.

Projekt Týnec nad Sázavou – zdravé město 
pro všechny II tvoří 3 klíčové aktivity:
•  Rozvoj strategického řízení, tvorba strate-

gických dokumentů,
• Rozvoj metody kvality MA21,
•  Profesionalizace veřejné správy – vzdělávací 

aktivity pro pracovníky veřejné správy a za-
stupitele.

Dost bylo teorie a teď prakticky. Díky pro-
jektu Týnec nad Sázavou – zdravé město pro 
všechny II může město realizovat osvětové 
akce: Den Země, Dopravní soutěž a Den po-
hybu a zdraví. Dále může pořádat přednášky 
o udržitelném rozvoji. Vydávat tiskové nauč-
né materiály k osvětové akci Den Země, Den 
pohybu a zdraví či k odpadovému hospodář-
ství. V letošním roce vydá i novou brožuru 
o našem městě. 

V rámci projektu Týnec nad Sázavou – 
zdravé město pro všechny II byla sepsána 
Strategie pro kulturu a volný čas, byl zpra-
cován Pasport zeleně a Plán zdraví a kvality 
života. 

Projekt podporuje pořádání veřejných se-
tkání, kde můžete říct svůj názor, např. veřejné 
fórum, kulatý stůl.

A v neposlední řadě probíhají hromadná 
školení (např. správní řád, GDPR) pracov-
níků městského úřadu či individuální školení 
dle odbornosti.

Denisa Vrbická, projektový manažer

Letošní oslavy Dne Země se v Týnci nad 
Sázavou musely z důvodu koronavirové ná-
kazy přesunout z 15. dubna 2020 na středu 
7. října.  I v letošním roce se akce uskutečnila 
za finanční podpory z Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci projektu Týnec nad 
Sázavou – zdravé město pro všechny II. 

Osvětové akce Den Země se za dodrže-
ní všech vládních nařízení v průběhu celého 
dne zúčastnilo 300 dětí. Byl pro ně připraven 
program Tonda Obal na cestách společnosti 
EKO-KOM, dále se dozvěděly spoustu za-
jímavostí od společností Asekol a ELEK-
TROWIN, a to na téma třídění a zpracování 
recyklovatelných surovin jako je plast, papír, 
sklo, elektro odpad a osvětlovací zařízení. Spo-

lečnost ELEKTROWIN 
s sebou přivezla i nafukovací 
skákací atrakci, kde si děti 
mohly vyzkoušet, jak vysoko 
vyskočí. Program byl dopl-
něn i sportovními soutěže-
mi a tvořivými dílničkami. 
Výtvarná dílna netopýra 
Františka byla vyzdobena 
malými  netopýrky, které vy-
robily děti z mateřské školy, 
ze třídy paní učitelky Dany 
Kellnerové.

Z důvodu vládního nařízení nebylo možné 
uskutečnit tradiční úklid města s dobrovolní-
ky a závěrečné opékání buřtů. Avšak paní uči-
telka Kotoučová s panem učitelem Křížkem 

z nové základní školy vzali šesťáky v rámci 
pěstitelských prací na vycházku po městě, 
v rámci které sbírali vyhozené odpadky. 

Děkujeme všem účastníkům, kteří přijali 
naše pozvání. 

Denisa Vrbická, projektový manažer

den země 2020
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V únoru 2020 podala ředitelka Mateřské školy 
Týnec nad Sázavou návrh projektu s názvem: 
„Kvetoucí a jedlá zahrada“ do prvního roční-
ku participativního rozpočtování města Týnec 
nad Sázavou. Projekt získal podporu obyvatel 
a od září probíhala jeho realizace.

Cílem projektového záměru byl další roz-
voj přírodní zahrady, její přeměna na „přírodní 
učebnu“, která je nedílnou součástí mateřské 
školy a novou výukovou platformou. Pestré 
a proměnlivé zahrady pozitivně ovlivňují sociál-
ní chování, tvořivost a celkovou osobnost dítěte. 
Návrh dalšího rozvoje přírodní zahrady se za-
měřením na environmentální výchovu rozšiřuje 

nabídku aktivit mateřské školy a podněcuje zá-
jem dětí o přírodu, napomáhá rozvíjet a formo-
vat kladný vztah nejmladší generace k přírodě 
a k životnímu prostředí.

Projekt byl realizován svépomocí. Do výsadby 
se zapojili rodiče i děti. Do zahrady byly vysá-
zeny rostliny a keře, které jsou jedlé nebo jsou 
ozdobné květem či listem, např. maliník, ost-
ružiník, angrešt, rybíz, borůvky, josta, arónie, 
muchovník olšolistý, růže popínavá, třapatky, 
krásnoočko, kokardy a nízké kopretiny. 

Přírodní zahrada je jednou z možností, jak dě-
tem nabídnout prostředí, které je naučí zachá-
zet s živou přírodou, jak ji vnímat všemi smysly 

a jak o ni pečovat. Už teď se těšíme na jaro, kdy 
budeme moci pozorovat, jak se celá naše zahra-
da probouzí a začíná kvést.

Denisa Vrbická, projektový manažer

Kvetoucí a jedlá zahrada již čeká na jaro

Vlastivědný spolek Týnec nad Sázavou podal 
v únoru 2020 návrh projektu s názvem: „Rekon-
strukce hrobky rodiny Micků“ do prvního roč-
níku participativního rozpočtování města Týnec 
nad Sázavou. Projekt získal podporu obyvatel 
a v září 2020 došlo k rekonstrukci hrobky.

Mickův hrob se nachází na starém hřbitově 
na levé straně od schodů naproti kostelu sv. Šimo-
na a Judy. Rodina Mickova vlastnila týnecký mlýn 
od roku 1865. V roce 1899 postavili pod kostelem 
neorenesanční dům „U Micků“, který je v součas-
né době kulturní památkou a jednou z dominant 
Týnce. V roce 1922 se stal poslední mlynář Jind-
řich Micka prvním starostou Týnce po odtržení 

obce od Krusičan. Pro zadluženost šel veškerý 
majetek rodiny Micků v roce 1930 do dražby.

Již delší dobu se k hrobu nikdo nehlásil a hrobka 
chátrala. Proto se Vlastivědný spolek Týnec nad 
Sázavou rozhodl převzít záštitu nad hrobem a po-
starat se o jeho úpravu, stejně jako se již léta stará 
o hrob zpěváka Veselého.

V rámci rekonstrukce byl zrekonstruován rám, 
očištěn pomník s úpravou vrchní části, dále byl 
pomník impregnován a byly pozlaceny nápisy. 
Na závěr byla hrobka zakryta světlou leštěnou 
žulou.

Díky práci a úsilí Vlastivědného spolku se po-
vedlo zachránit krásnou památku. Na nově zre-

konstruovanou hrobku rodiny Micků se již nyní 
můžete jít podívat. 

Denisa Vrbická, projektový manažer

Rekonstrukce hrobky rodiny Micků je již hotova
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Týnečtí fotbalisté mají nové tréninkové branky. 
Podařilo se jim na ně získat dotaci ze Středočes-
kého kraje ve výši 47 tisíc korun, která uhradila 
polovinu z celkové částky. Zbytek zaplatilo měs-
to. Za tyto peníze fotbalový klub nakoupil dvě 
fotbalové branky pro přípravku, dvě tréninkové 
minibranky a jednu tréninkovou přenosnou. 

Branky jsou maximálně bezpečné, odolné proti 
pádu a navíc ještě opatřené ochrannými návleky 
tak, aby se opravdu zabránilo zranění. Jsou urče-
né pro trénink mládežnického klubu a je potě-
šující, že díky vlastní iniciativě vedení fotbalo-
vého klubu, tak především děti mohou trénovat 
s mnohem bezpečnějším nářadím. 

lm

nové fotbalové branky

děkujeme všem, kdo se zúčastnil akce „ukliďme náš týnec“
Akci Čistá řeka Sázava, která se měla usku-

tečnit v dubnu 2020 a měla doplnit oslavy naší 
planety Země, zabránila pandemie koronavi-
ru.

My to ale nevzdali a díky Vám se nám spo-
lečně povedlo uklidit náš Týnec. Děkujeme 
všem, kteří se do úklidu zapojili. 

Z našich místních spolků se zapojilo Sdru-
žení myslivců Háj Pecerady, kteří nasbírali celý 
kontejner odpadků v lokalitě peceradského 
lesa až ke Zbořenému Kostelci. Dále se zapojil 
smíšený skautský oddíl TYSAN, a to družin-
ka Sov a Berušek, které uklízeli kolem skaut-
ské klubovny a Janovického potoka a v lese 
u hřbitova. Do úklidu se také zapojili hasiči 
z SDH Pecerady, kteří na svém raftu uklízeli 
úsek od hradu Zbořený Kostelec po jawácký 
most. Ani žáci základní školy nezůstali poza-
du (žáci šesté třídy) a uklidili trasu od pravého 
břehu poděluského jezu přes Karkulčin háj až 
k nové škole.

V současné době se do úklidu plánuje zapojit 
i TJ Týnec nad Sázavou a další žáci základní 
školy.

Všem moc děkujeme a vážíme si jejich zá-
jmu o místo, kde žijeme.

Denisa Vrbická, projektový manažer
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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 plnoleté dobrovolníky na nákupy a rozvoz obědů. 
Prosíme, pokud máte čas a chuť pomoci těm, kteří  

to v současné nelehké situaci nejvíce potřebují.

Kontakt: Hana Kronovetrová  
mezi 9. a 14. 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
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Kde se V týnci 
najíte

pizza Gianni týnec
Tel: 604 164 623
` Gianni pizza

Poskytují rozvoz a prodej přes výdejové okénko.

u holubů – penzion – hostinec
Tel: 774 801 134 

` U Holubů - penzion, hostinec
Poskytují rozvoz a prodej přes výdejové okénko.

hospůdKa V nÁKlí 
Tel: 773 003 738 

` Hospůdka V Náklí 
Poskytují rozvoz a prodej přes výdejové okénko.

RestauRace pho 999 
Tel: 776 031 999 

` PHO 999 
Poskytují výdej přes okénko.

RestauRace u VRtiŠKů 
Tel: 317 701 690 

www.restauracevrtiskovi.cz 
Poskytují výdej přes okénko.

staRoČesKÁ jídelna tRojÁneK 
Tel: 602 158 868 

` Staročeská jídelna 
Poskytují výdej přes okénko.

bistRo sadoVKa týnec 
Tel: 608 343 651 

Poskytují výdej přes okénko.

bistRo a cafe příbĚh 
Tel.: 777 335 615 

` Bistro Cafe Příběh 
Poskytují výdej přes okénko.

RestauRace Ve MlejnĚ  
MĚsteČKo – nespeKy 

Tel.: 777 011 697
` Restaurace Ve Mlejně 

Poskytují rozvoz a prodej přes výdejové okénko.

MUDr. Marta Hudecová – zubní lékař 
317 701 235, 728 516 663

MUDr. Dagmar Bumbálková – zubní lékař 
317 701 606  

MUDr. František Kroužek – gynekologie 
602 211 403  

MUDr. Antonín Obr  – gynekologie 
317 701 537 

www.vysetreniplodu.cz

MUDr. Jana Mravcová – ušní, nosní, krční  
317 701 688

MUDr. Josef Fuchs – oční lékař 
317 701 240, 603 155 056

MUDr. Josef Zemánek – dětský lékař 
317 701 234, 602 315 543 

www.detskylekar.com

MUDr. Vlasta Hvězdová – dětská lékařka 
317 701 080

MUDr. Erika Paroulková – dětská lékařka 
315 559 528, 777 859 495

MUDr. Tomáš Macháček – praktický lékař 
317 704 758

MUDr. Miloslava Fumferová  
– praktická lékařka 

317 701 232

MUDr. Alice Čečilová – praktická lékařka 
317 701 633

léKaři 
v týnci nad sázavou
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Součástí oslav byla i výstava, která připo-
mněla historii obce ve fotografiích. K vidění 
byly nejen dobové fotografie, ale i texty pa-
mětí místních rodáků, záznamy z vyprávění 
vojenských legionářů z první světové války 

a spousta dalších zajímavostí. Výstavu připra-
vil osadní výbor Pecerady ve spolupráci s paní 
Janou Dřízhalovou v sále hasičské zbrojnice 
a opravdu se povedla.

Její druhá část je ale stále umístěna na zdi 

statku na návsi. Přijďte se podívat, jak se v Pe-
ceradech dřív žilo. Možná Vás spoustu věcí 
mile překvapí. Za dalších 660 let už u toho 
nebudeme, tak proč si to teď nechat ujít. A

lm

Tolik začátek doložitelné historie Pecerad, 
který vychází z knihy Rychta Peceradská. Její 
první vydání spatřilo světlo světa v roce 1946. 
Druhé právě nyní při příležitosti oslavy 660. 
výročí Pecerad. Velkou zásluhu na tom má 
paní Jana Dřízhalová, která ve spolupráci s Ja-
nem Jiráněm tuto knihu znovu vrátila do ži-
vota. O historii místa, kde žijeme, si tak může 

přečíst každý. A je to zajímavé čtení s nesmír-
ným významem. Už první řádky knihy jsou 
velmi výstižné a platné i v dnešní době.

Císař Basilius: …V dějinách předků čítati se 
nezdráhej, neb v nich najdeš bez práce, co jiní 
s velkou prací sebrali, a z nich poznáš ctnosti dob-
rých i nepravosti zlých, života lidského rozličné 
příběhy a v nich věcí proměny…

V květnovém vydání Týneckých listů jsme 
informovali o tom, jak jednotka sboru dobro-
volných hasičů z Pecerad pomáhala s vyklád-
kou ochranných pomůcek v rámci první vlny 
koronaviru ve Středočeském kraji. V sobotu 
29. srpna byla jednotka společně s dalšími 
čtyřmi sbory z Benešovska (Bedrč, Poříčí nad 
Sázavou, Úročnice a Václavice) za tuto čin-
nost oceněna.  Jednotky byly pozvány do síd-
la HZS Benešov, kde jim osobně poděkovala 
tehdejší hejtmanka Středočeského kraje Jaro-
slava Pokorná Jermanová, a také ministryně 
financí Alena Schillerová. Obě dámy ocenily 
činnost dobrovolníků, vyzdvihly jejich nepo-
stradatelnost v celém systému záchranných 
složek, jejich nasazení a velitelům jednotlivých 

sborů předaly za jejich pomoc během pande-
mie pamětní listy, medaile a také malý dárek. 
Za celou naši jednotku bychom chtěli podě-

kovat za milé setkání a ocenění naší práce.
Jitka Žabová

SDH Pecerady

Vesnice Pecerady, dříve zvaná Pecirady, pa-
třila k hradu Kostelci nad Sázavou (Zbořený 
Kostelec) a protože to byl hrad královský, tak 
s ním koruně české. O Peciradech je první 
písemná zmínka v zápisu z 10. ledna 1360. 
Tímto zápisem dal Karel IV. Janovi, hraběti 
z Hardegu, jeho manželce a potomkům hrad 
Kostelec s vesnicemi Kostelec, Pecirady, Brod-
ce v léno.

V roce 1450 dobyl Jiří Poděbradský Kos-
telec, sebral jej odbojnému rytíři Kunštovi 
a odevzdal i s vesnicemi Zdeňkovi, hraběti 
ze Šternberku, panství konopišťskému. Od té 
doby patřily Pecerady, Kostelec a Brodce k to-
muto panství.

Výstava k 660. výročí první písemné zmínky

ocenění peceradských hasičů

pecerady slaví 660 let

Rychta peceradská

NOVÉ VYDÁNÍ KNIHY

Rychta 
Peceradská

si můžete zakoupit na podatelně MěÚ 
nebo na Informačním centru Týnec

Cena

100 Kč
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Dříve než začnu vlastní hodnocení výstavy, 
rád bych uvedl názor pana starosty Kadrnož-
ky: „Ještě bych rád zmínil jedno významné výro-
čí. Pecerady slaví 660 let. Peceradský osadní výbor 
nenechal toto jubileum bez povšimnutí a připra-
vil výstavu, která historii obce připomíná. Sehnat 
dobové fotografie od lidí, z archivu, z půdy, byla 
hodně náročná práce. Děkuji mu za to. Stejně 
tak bych rád poděkoval paní Dřízhalové, která 
neúnavně pracovala na přípravě nového vydá-
ní knihy Rychta Peceradská. Zařizovala, shá-
něla, domlouvala…, za to vše ji patří mé velké 
uznání.“ Tolik pan starosta a i pro nás, nejme-
nované, jsou tato slova uznání povzbuzením 
do další práce.

Slavnostní zahájení se odehrálo v sobotu 29. 
srpna, přesně v 15 hodin, kdy předseda OV 
pan Ptáčník v krátkém proslovu přivítal pří-
tomné. Po slavnostním přípitku s panem sta-
rostou, manželi Dřízhalovými a dalšími členy 
OV, pozval návštěvníky nejen k samotné pro-
hlídce výstavy, ale také i k malému občerstvení.

Návštěvníci zde shlédli nejen dochované 
fotografie za starých Pecerad, ale také plány 
některých statků včetně linky na drcení žuly 
zvané „peceradské gabro“, která byla umístě-
na v místech dnešního skladu paliva u vlakové 
zastávky. Ti starší již mnohé znali z přechozích 
výstav, ti mladší studovali většinu vystavených 
písemností a obrázků. Samozřejmě, značnou 
pozornost a přitažlivost mělo stanoviště hned 
u vchodu, kde se prodávalo obnovené vydání 
„Rychty Peceradské“.

Snad největší zájem příchozích vzbudily zá-
pisky osudů vojáků z Pecerad, Větrova, Hůr-
ky a Ledců v době I. světové války. Celá řada 
potomků těchto vojáků se tak mohla seznámit 
alespoň rámcově, kde jejich předkové podlehli 

zraněním či upadli do zajetí. Dalším novým 
exponátem byla katastrální mapa obce z roku 
1840, kterou získal z Národního archivu ČR 
pan Libor Potůček.

Domnívali jsme se, že po prvních dvou 
dnech zájem návštěvníků opadne, ale opak byl 
pravdou. Do posledního dne chodili zájemci 
o výstavu, někteří dokonce dvakrát či třikrát, 
aby si dopodrobna prohlédli jednotlivé panely. 
A kniha návštěv se plnila pochvalnými zápisy, 
za něž všichni pořadatelé vřele děkují.

Na závěr informace o výstavě, musím podě-
kovat všem, kteří se na její přípravě

a realizaci podíleli. Na prvním místě musím 
uvést vedení města Týnce nad Sázavou v čele 
s panem starostou, které nám vedle finanční 
podpory zajistilo i propagační materiály. Za ty 
patří velké poděkování paní Katce Tomáškové. 
V obci pak patří poděkování rodině Dřízhalů, 
paní Lence Útratové za jejich exponáty. Nelze 
opomenout také rodinu Šobíšků a pana Dráb-
ka, že umožnili zveřejnění plánů jejich his-
torických nemovitostí. Bez „nimravé“ pátrací 
práce pana Potůčka v archivech, který všechny 
historické podklady a exponáty znovu objevil, 
by výstava neměla takovou úroveň. Rovněž tak 
patří poděkování

myslivcům, fotbalistům a hasičům, kteří také 
přispěli ukázkou své historie ke zdaru výstavy. 
Nakonec, jsem si nechal děkovnou tečku pro 
všechny členy OV, bez jejichž nasazení by se 
patrně výstava neuskutečnila.

Tomáš Jirásek

Výstava 660 let pecerad na vlastní oči

Rychta peceradská
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bohoslužba ke cti sv. Václava 

služba pro lidi se zdravotním postižením

Jakoby chtěl svatý Václav vyzkoušet naši víru 
v odkaz, který nám zanechal svým životem 
a za deštivého a chladného počasí se občané 

obce sešli ke krátké bohoslužbě ke cti sv. Vác-
lava a k požehnání naší obci. Bohoslužbu za-
hájila paní Dřízhalová, která poděkovala všem 
za účast a také některým občanům obce a fir-
mě pana Romana Štefuraka, za opravu kaplič-
ky. Poté se slova ujal V. P. Bedřich Vymětalík 
a nejprve složil hold sv. Václavu za jeho krátký, 
ale plodný křesťanský život. Po společné mod-

litbě k sv. Václavu, velebný pán přednesl pros-
bu k požehnání obci:

„Všemohoucí, milosrdný a spravedlivý Bože, 
vzhlížíme k Tobě s láskou a dovoláváme se Tvé 
prozřetelnosti a prosíme Tě za obec Pecerady, 
dej ducha moudrosti a spravedlnosti těm, co tuto 
obec řídí a jsou odpovědni za dobro spoluobčanů 
a všechny veď ke svědomitosti a poctivosti, aby 
ve vzájemné svornosti usilovali o pravý pokoj 
a šťastný život zde, prosíme o to skrze Tvého 
syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s Tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky 
věků.“

Tím tato bohoslužba skončila a zároveň 
jsme takto důstojně ukončili oslavy 660. let 
trvání obce Pecerady. 

Tomáš Jirásek

Lidé se zdravotním postižením potřebují 
v konkrétních oblastech podporu. Díky tomu 
jsou schopni zvládat běžné činnosti ve svém ži-
votě, buď zcela samostatně, nebo s nižší mírou 
pomoci od okolí.  

Organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 
v rámci služby Sociální rehabilitace bezplatně 
nabízí lidem s mentálním postižením nebo 
jiným zdravotním znevýhodněním několik 
možností. Lidské potřeby jsou různé a Rytmus 
se snaží uživatelům být tím správným průvod-
cem cestou k soběstačnosti. Stačí si promyslet, 
v čem člověk potřebuje pomoc, oslovit pracov-
níka ve službě a pak si na společné schůzce vy-
brat z nabízených druhů podpory. Také člověk 
může požádat o základní poradenství pro svou 
situaci.

Nejčastěji se na Rytmus lidé se zdravotním 
postižením obracejí se žádostí najít a udržet 
si práci v běžném (nechráněném) pracovním 
prostředí. Podporované zaměstnávání stavíme 
na individuální podpoře zájemců o práci a je-
jich budoucích zaměstnavatelů. Při spolupráci 
usilujeme o vytvoření stabilního a perspektiv-
ního pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem. 

V rámci Tranzitního programu společně se 
studenty praktických a jiných škol pracujeme 
na jejich uplatnění na otevřeném trhu práce již 
v rámci studia. Významná podpora studentů 
se zdravotním postižením a jejich rodičů při 
přechodu do dospělého samostatnějšího života 
a své první práce po škole je skrze individuální 
pracovní praxe a skupinové exkurze u zaměst-
navatelů v regionu.

Nabízíme také trénink praktických doved-
ností spojených např.: s cestováním, vařením, 
prací na počítači, hospodařením s penězi či se-
beobsluhou… Trénink probíhá nejčastěji indi-
viduální formou v prostorách organizace nebo 
v terénu. Každý kurz je ušitý na míru konkrét-
ním lidem a v případě zájmu je možná i skupi-
nová forma. Velmi oblíbený je kurz Vaření, kde 
se lidé učí připravit si teplé jídlo. Také práce 
s počítačem nijak nezaostává. I lidé s postiže-
ním s oblibou využívají moderní technologie. 
Vyhledávají na internetu informace dle svých 
zájmů a potřeb, komunikují přes sociální sítě.  
Za zmínku stojí akreditovaný rekvalifikační 
kurz Obsluha osobního počítače. Absolventům 
může získané osvědčení pomoci nejen k na-
lezení práce v administrativně, ale také zvýšit 

sebevědomí, že i přes své znevýhodnění zvládli 
více, než jiní čekali.

Závazkem pro realizaci spolupráce a pomoci 
lidem s jakýmkoliv zdravotním postižením je 
jejich zájem o naše služby, a také schopnost na-
šich pracovníků přizpůsobit se individuálním 
potřebám při zvládání překážek, které se v ži-
votě lidem se zdravotním postižením objevují. 

Nikdo nemusí být na starosti sám A.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 
Kontakt:

www.rytmusstrednicechy.cz
Sociální rehabilitace
Bc. Soňa Bendová

773 391 182, 317 742 742
sonabendova@rytmus.org

F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov

 



týnecké listyříjen / listopad  2020

21www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

závěr pohádkového léta na hradě

netopýří noc na hradě

Letošní pohádkové prázdniny ukončil tra-
dičně Ochotnický divadelní festival. První 
sobotu v září jsme si u týneckého hradu uži-
li odpoledne plné kouzel, pohádek, šermu 
a písniček. V divadelní kostymérně měly děti 
k dispozici nejen kostýmy, ale i tvoření z pa-
píru, modelíny a velmi oblíbené zatloukání 
hřebíků. Poprvé si děti mohly pod dohledem 
šermířů a kouzelníka vyzkoušet své dovednos-
ti v šermířské a kouzelnické školičce. Večerní 
představení Kytice od K. J. Erbena zahráli 
ochotníci ze spolku Uhlíř z  Uhlířských Ja-
novic. Česká klasika, doplněná živou hudbou 
v podobě malého symfonického tělesa, byla 
třešničkou na celé hře. Všichni odcházeli spo-
kojení, některým se ani nechtělo a litovali, že 
nepřijel poslední soubor a představení pro do-
spělé od 21 hodin se vzhledem k nákaze jedné 
z hereček neuskutečnilo.

Celé sobotní odpoledne nám přálo nejen 
počasí, ale i hojná účast diváků všech věko-
vých kategorií. Nakonec bych ráda poděkova-

la všem členům divadelního spolku Netopýr 
za pomoc při organizaci festivalu a městu Tý-
nec nad Sázavou, za finanční podporu.

Jarka Raková, Divadlo Netopýr z.s.

Na Netopýří noc se naši návštěvníci většinou 
těší celý rok a chodí na ní pravidelně. Kolem 
šesté hodiny se nás sešlo spousta, a tak se děti 
a rodiče mohli vydat na dobrodružnou neto-
pýří stezku, kde plnili různé úkoly související 
s výzkumem a životem  netopýrů. Nechyběla 
ani oblíbená výtvarná dílna. Děti i dospělí měli 
letos opět možnost pozorovat kolonii netopý-
ra velkého (Myotis Myotis), sídlící v hradní 
věži, a dozvědět se podrobnosti o jeho životě. 
Velkou atrakcí je každým rokem předvádění 
ochočených handicapovaných netopýrů. Děti 
byly nadšené, že si tato malá stvoření mohou 
pohladit a nakrmit je. 

Ve věži měli návštěvníci zároveň možnost 
shlédnout výstavu, která představuje většinu 
druhů našich netopýrů, informace o jejich ži-

votě a ochraně. Na výstavě se mimo jiné do-
zvědí i to, že netopýr velký žije v přírodě v jes-
kyních, ale je schopen se přizpůsobit i soužití 
s člověkem, jak je tomu i v případě naší ko-
lonie. V době letních měsíců vytváří samice 
s mláďaty početné kolonie v místech, kde není 
průvan. Většinou vyhledává úkryt na půdách 
starých domů, ve sklepech a štolách. Zimu-
je v podzemních prostorách (jeskyně, štoly) 
jednotlivě nebo v početných shlucích. Pokud 
se budete i Vy chtít o těchto úžasných savcích 
dozvědět více, stačí v sezóně navštívit výstavu 
v prvním patře gotické věže. 

Přibližně ve 20 hodin následovala přednáška 
s promítáním, která představila rozmanitost 
této zajímavé skupiny savců z celého světa. 
Na závěr programu byla pro zájemce připra-

vena noční vycházka k řece, spojená s pozo-
rováním lovících netopýrů pomocí ultrazvu-
kových detektorů, které umožňují zachycovat 
jejich echolokační signály. Letošní ročník byl 
i vzhledem ke krásnému počasí a bohaté účas-
ti velmi podařený a my se už těšíme na ten 
příští.  

Magdalena Timplová, kastelánka hradu
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Jako každý rok, tak i letos naše organizace 
MO ČRS Týnec nad Sázavou připravila dět-
ské rybářské závody, které se letos uskutečnily 
12. září v Náklí. Závodů se zúčastnilo 25 dětí 
a ty nejmenší doprovázeli rodiče nebo praro-
diče. Na řece bylo možno chytit velkou škálu 
ryb a také se podařilo. Nachytal se kapr, plotice, 

cejnci, podoustve, ale také velké množství ok-
leje obecné. Počasí se vydařilo na jedničku, jen 
řeka si s námi pohrávala, ale závody proběhly 
v krásném počasí a poklidném toku. Jako první 
se umístil Maxim Petržálek s celkovým počtem 
bodů 160, na druhém místě Vojtěch Mojdl se 
145 body a na třetím místě Ján Vozár se 100 

body. I tak si každý z účastníků odnesl nějakou 
tu věcnou odměnu za podpory MO ČRS Týnec 
nad Sázavou, města Týnce, ČRS – SÚS a Mi-
vardi.

www.malirybaritynec.webnode.cz
Přemysl Černušák

dětské rybářské závody

Malí rybáři na dni pohybu a zdraví
I letos jsme se zúčastnili akce Den 
pohybu a zdraví, kde jsme repre-
zentovali naší organizaci a kroužek 
malých rybářů MO ČRS Týnec 
nad Sázavou. Hlavním úkolem bylo 
předvést dětem rybolovné techniky, 
ryby, živočichy a rostliny na naší 
řece z dostupné literatury. Mož-
ností bylo díky pořádání v Náklí 
nahodit do řeky, a tak i zkusit něco 
ulovit, což se bohužel díky špatné-

mu počasí a velké vodě nepodařilo. 
Děti si zkusily chytit svoji malou rybu 
a mohly si zkusit i malý vědomostní 
test a něco drobného od sponzorů zís-
kat. Zájem byl velice velký. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat Českému ry-
bářskému svazu, MO ČRS Týnec nad 
Sázavou a Josefu Šneberkovi „Pepovi 
od Sázavy„ za drobné odměny a kr-
mení pro ryby.

Přemysl Černušák

Na hradě jsme měli během letošní sezóny mož-
nost zhlédnout výstavu čínských historických 
hraček ze sbírky sinoložky Zlaty Černé. Výsta-
va se návštěvníkům moc líbila a vzbudila velký 
ohlas. I z toho důvodu jsem moc ráda, že se nám 
podařilo výstavu prodloužit i do příštího roku. 
Zlatě Černé, která mimochodem nedávno osla-
vila své 88. narozeniny, jsem položila pár otázek:
Jste povoláním sinoložka, jak jste se dostala k tomu-
to oboru, lákal Vás již od dětství?

K zájmu o čínskou kulturu mě přivedlo vý-
tvarné umění někdy kolem 15. let. Nevím už 
kde, jsem viděla čínskou tušovou malbu a velice 
mě zaujala svou duchovností, jemností. V sextě 
jsem se dozvěděla, že existují kurzy asijských 
jazyků v Orientálním ústavu, takže jsem tam 
začala chodit.
Pracovala jste jako kurátorka v Náprstkově muzeu, 
jaká to byla práce?  

Byla jsem zaměstnána v Národní galerii (ori-
entální oddělení), Orientálním ústavu ČAV, 
a posléze v Náprstkově muzeu - Národním 
muzeu. Byla jsem 30 let kurátorkou čínské, vi-
etnamské a lamaistické sbírky. Během práce se 
podařilo uspořádat řadu výstav čínského umění 
v Praze a mnoha městech bývalého Českoslo-
venska. Velice úspěšná byla i výstava ve Vrati-

slavi v Polsku, kde to byla vůbec první výstava 
čínského umění.
Jak dlouho a kde jste svou sbírku shromažďovala?           

Svou sbírku lidového umění jsem začala shro-
mažďovat již v roce 1958, kdy jsem se poprvé 
jako tlumočnice dostala do ČLR. Při cestování  
s delegací jsem poprvé uviděla autentické lidové 
umění. Teprve od roku 1989 jsem mohla začít 
systematicky lidové umění sbírat díky tomu, že 
jsem se dostala častěji do Číny, a to i díky spo-
lupráci s mnoha výtvarníky, kteří mi pomáhali.
Které předměty jste sbírala nejraději a proč?

Těžko říci, které předměty mám nejraději, 
protože všechny mě zajímají. Na lidovém umění 
mě velice zajímalo, jak moc se liší od estetiky vy-
sokého umění, jak bujná je fantazie jeho tvůrců 
a propojení na historii i velice starobylé myšlen-
kové představy o světě atd. Dále pak technické 
dokonalost a složitost, jejímž zvládnutím se vy-
značovali lidoví tvůrci.
Kolikrát jste byla v Číně a co Vás tam nejvíce za-
ujalo?

Neměla jsem "právo“ na pas, proto jsem se 
během studia nedostala do ČLR. Pak shodou 
okolností jsem v roce roztržky ČLR a SSSR 
jako tlumočnice vysokoškolské delegace po-
prvé přijela do Číny. Při všech dalších cestách 

do ČLR po roce 1989 jsem se vždy orientova-
la na výtvarníky, chodila po ateliérech, navště-
vovala výstavy a muzea. Zaujala mě tehdejší 
opravdovost v hledání cest, řemeslná náročnost, 
kterou umělci zvládali, i volnost myšlení a ote-
vřenost k světu. Domnívala jsem se, že v čín-
ském malířství je velká budoucnost pro celé 
světové malířství. Bohužel, silná vlna komerce, 
která se v Číně prosadila v nejrůznějších oblas-
tech, tuto mou představu  zničila.

Kdo by měl zájem, může se na výstavu s ná-
zvem Barevný svět přijít podívat k nám na hrad 
i v roce 2021.

       Magda Timplová, kastelánka hradu Týnec

barevný svět
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Půjčovna lodí Bis-
port letos již dru-
hým rokem pořádala 
příměstské tábory 
v Týnci nad Sázavou 
a v Kácově. Na první 
turnus zálesácky-
-vodáckého tábora 
v Týnci nad Sáza-
vou zavítali i členové 
Sboru dobrovolných 
hasičů z Pecerad. 
V rámci jednoho 
slunného odpoledne 

se postarali o zábavný, ale i lehce výukový pro-
gram pro 32 účastníků.

Děti si mohly prohlédnout dvě zásahová 
vozidla, veškeré vybavení a také výstroj hasi-
čů. Tu si někteří i na vlastní kůži vyzkoušeli. 
Potom se rozdělily do tří skupin a statečně 
plnily veškeré úkoly na jednotlivých stanovi-
štích. Na prvním si zopakovaly základní tele-
fonní čísla a potrénovaly paměť, na druhém si 

vyzkoušely spojování hadic a střelbu na terč 
jako při požárním útoku a na třetím se pak 
svezly na hasičském člunu. Kromě jiného si 
vyzkoušely také štafetový závod s přenášením 
vody. Počasí skutečně přálo, a tak bylo odpo-
ledne zakončeno během pod hadicí s vodou 
a samozřejmě koupačkou v Sázavě. Na pa-
mátku si děti odnesly jmenovky se Soptíkem. 
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Pecerady 
děkujeme za pozvání a doufáme, že si všichni 
zúčastnění užili pěkné odpoledne u řeky.

Jitka Žabová,  
SDH Pecerady

hasiči na příměstském táboře v týnci nad sázavou

Pro naše nejmladší volejbalové naděje jsme 
v sobotu 26. září 2020 uspořádali v týnecké 
sportovní hale turnaj dětí. Dětem jsme dali 
možnost ukázat své umění, které pilovaly 
v loňské sezóně, a dopřáli jim možnost si zase 
po roce zahrát se svými rodiči a příbuznými. 
Tuto možnost využilo sedmnáct dvojic, které 
jsme rozdělili do čtyř skupin. Poté se už jed-
notlivé týmy s radostí pustily do sportovního 
zápolení. A zajímavých duelů bylo nespo-
čet.  

Děti se snažily ukázat v co nejlepším světle 
a rodiče měli co dělat, aby svým ratolestem 

stačili a hlavně jim hru 
moc nekazili. Společ-
nou notu našly nakonec 
všechny týmy a turnaj si 
dost užily.  

Po základních skupi-
nách si starší děti zahrá-
ly v oranžové kategorii 
a mladší ročníky poměřily 
síly ve žluté kategorii mi-
nivolejbalu. V oranžové 
skupině se nejlépe dařilo 

Vlčatům, která celým turnajem procházela jak 
nůž máslem. A ve žluté skupině se na nejvyšší 

stupínek dokázali dostat Tučňáci.  
Nicméně obdiv patří všem zúčastněným tý-

mům za předvedenou hru, za bojovnost, kte-
rou na hřišti zanechaly, a především radost, 
s jakou si děti volejbal s rodiči a příbuznými 
zahrály. Po turnaji se děti nemohly dočkat 
vyhlášení, ze kterého si odnesly zasloužené 
odměny.  

Pevně věříme, že si všichni zúčastnění turnaj 
užili a moc si přejeme, abychom si společně 
zasportovat mohli i v následujících měsí-
cích.  

Za VK Týnec nad Sázavou  
Jaromír Kuchta

turnaj dětí v černobílém minivolejbale
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Některé z nás namlsal letní puťák po Rakousku 
(o kterém jste se jistě dočetli v minulých Týnec-
kých listech) a nechtěli ukončit rok (alespoň jeho 
část vhodnou k putovaní), aniž by navštívili další 
hory. Padlo pár slov a nápadů a dohodli jsme se 
na přechodu půlky hřebenu Nízkých Tater - ne 
příliš vysoké a travnaté hory, přesto dostatečně 
vzdálené, osamělé a krásné, aby stály za pořád-
nou výpravu.

Naplánovali jsme si přechod první části hře-
benu ze střediska Donovaly do sedla Čertovica. 
To mělo dva důvody: druhou část z Čertovici 
na Kráľovu hoľu jsme přecházeli se skauty v roce 
2018 a na této straně hor někteří z nás ještě ne-
byli a navíc se mělo beztak jednat o tu hezčí po-
lovinu hřebene.

Vyrazili jsme ve čtvrtek ráno a na odpoledne 
jsme naplánovali zdolání prvního úseku z Do-
noval do útulny v Hiadelském sedle. To nám 
vyšlo, jen první den nás nepřivítal vytouženým 
zářiovým počasím. Celé odpoledne (a podle 
toho, co jsme slyšeli, tak i celý den) dul silný 
vichr a hnal přes hřebeny mlhu a mraky. Pro-
to také bylo večer v útulně plno, ale my stejně 
sázeli na stany. Uvařit se nám pod přístřeškem 
podařilo a pak jsme s povděkem přisedli k ohni, 
který udržovali ostatní, kteří se sešli na nocleh. 
Vzhledem k větru a již ne zcela letní době byl 
večer, noc a hlavně ráno velice chladné. Možná 
proto nám trvalo nezvykle dlouho se vypravit. 
Jak jsme ale začali stoupat na hlavní hřeben, naše 
údy se rozehřáli a hlavně nastoupilo to pravé po-
časí babího léta - teplo tak akorát, modrá obloha 
a zlaté slunce. Ten den jsme zdolali menší část 
hřebene a vychutnávali ticho (moc lidí jsme ne-
potkávali), počasí a krásné výhledy. Večer jsme 
zakotvili v útulně pod Ďurkovej, kam se opět 
sešlo hojně poutníků. Dobře zde vařili a byla 
možnost spát na chatě, ale my si zachovali čest, 
uvařili sami a postavili stany. Noc nebyla o nic 
teplejší než předešlá. Na sobotní den nás čekala 
poslední a nejdelší fáze pochodu, takže jsme si 
přivstali už na 6. hodinu ranní. Vystoupali jsme 
znovu na hřeben a postupně ho zdolávali smě-
rem na Chopok a Ďumbier, dva hlavní vrcholy 
celého pohoří.

Na Chopok vede lanovka a vzhledem k tomu, 
že byla sobota a pěkné počasí, byla na něm hla-

va na hlavě - rychle 
jsme proto pojedli 
a šli dál, musejíc se 
probojovávat proti 
davu turistů v pro-
tisměru. Utěšovali 
jsme se, že vystou-
páme na Ďumbier - 
vyšší ze dvou vrcho-
lů, kde bude určitě 
málo lidí. Nebylo. 
Navíc nás začal tlačit 
čas a stále ještě velká 
vzdálenost do naše-

ho cíle. Pod vrcholem jsme tedy dali přednost 
rychlosti a spěchali na chatu M. R. Štefánika. 
Tam jsme opustili proud turistů a po prázdném 
zbytku hřebenu sestoupili do sedla Čertovica. 
V něm lze nalézt zázemí u domku horské služ-
by, kde je možno si zadarmo postavit stan, uvařit 
a za drobný poplatek využít jejich zázemí. Ráno 
nás čekalo už balení a autobus do Banské Bystri-
ce. Tam nás sice vypekl místní dopravce a zkom-
plikoval nám návrat, ale nakonec přes Ostravu se 
nám přeci jen podařilo dorazit domů.

Vypadá to, že pozdně letní počasí jsme chytili 
přesně za ocas. Už se ale těšíme na další rok!

putoVní VýpRaVa podél VltaVy
Ne všichni se mohli zúčastnit výprav do Ra-

kouska nebo Tater, proto jsme uspořádali na po-
slední víkend září další akci zaměřenou na pěší 
turistiku – tentokrát pro mladší členy. Na pro-
dloužený svatováclavský víkend jsme si naplá-
novali třídenní výpravu, doufajíc v přetrvávající 
babí léto. Studená fronta a déšť posledních záři-
ových dnů nás nakonec přinutila výpravu o den 
zkrátit, ale přesto jsme vyrazili. Původní plán 
byl dojít z Petrova (Pikovice) do kempu v Ra-
byni a druhý den po pravém břehu Vltavy zpět 
do Kamenného Přívozu. V neděli 27. září nám 
počasí docela přálo: prošli jsme Štěchovicemi, 
minuli vodní elektrárnu a prošli krásnou stezkou 
okolo bývalých Svatojánských proudů, minuli 
trampskou osadu Ztracenka, vylezli vysoko nad 
řeku pokochat se vyhlídkou a večer rozbili stany 
v kempu v Rabyni. Sváteční pondělí pak přines-
lo už plně podzimní atmosféru – mlhu a drobné 
mrholení. Kvůli nejistému počasí jsme zkráti-
li trasu jen na 9 km do Netvořic, ale procházet 
barvícími se lesy a mezi poli v tomto téměř du-

šičkovém počasí mělo také své kouzlo. O to víc 
jsme se také těšili domů do tepla. Větší putování 
necháme už zase na příští rok.

pojďte si zabĚhat do příRody
Naši mladší i starší členové se pravidelně 

účastní série turistických závodů napříč repub-
likou. O úspěších pravidelně informujeme zde 
v Týneckých listech i na našem webu. Tentokrát 
Vás zveme, abyste úspěch zažili spolu s námi.

Náš oddíl hostí jedno z kol závodu, a to v so-
botu 7. listopadu 2020. Běhat se bude v Pece-
radech a okolí (minulé ročníky probíhaly u ryb-
níka „Plivátko“ po cestě na Krusičany). Závod je 

otevřený jak pro všechny věkové kategorie, tak 
pro skupiny (například rodiny s dětmi). Těšit 
se můžete na několik tratí v rozmezí 3 – 6 km 
a úkoly, které kromě Vaší rychlostí prověří i zna-
losti a dovednosti. Součástí trati je poznávání 
rostlin, českých kulturních památek, topogra-
fických a turistických značek, orientace v terénu 
pomocí buzoly, vázání uzlů, házení míčků na cíl 
a podobně. Úspěšnost v těchto disciplínách spo-
lu s rychlostí absolvování vytyčené tratě nakonec 
určí vítěze každé kategorie. Jako vždy platí, že 
není nutné zvítězit, ale užít si pobyt v přírodě 
a prožít nevšední zážitek.

Zápis závodníků bude probíhat od  
10 do 10:20, v 11 hodin startuje první a vyhlá-
šení výsledků očekáváme před 15 hodinou. Pro 
bližší informace navštivte facebook nebo strán-
ky našeho oddílu (v sekci akce) – odkaz v boxu.

Těšíme se na Vás!
Za oddíl TYSAN, Marek

skauti v nízkých tatrách

Sledujte nás na facebooku:  
3. smíšený skautský oddíl TYSAN

nebo navštěvujte naši stránku:  
tysan.skauting.cz

náš oddíl toho dělá mnohem 
víc! chcete vědět co?
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V sobotu 12. září se uskutečnil 56. ročník 
pochodu Přes čtyři zámky, který organizuje 
týnecký KČT. Slunečné a teplé počasí vylá-
kalo na pět různě dlouhých tras asi stovku 
účastníků. Potěšující je, že mezi nimi bylo 
velké množství dětí. Pro ty byl na kontrole 

Holý vrch, odkud jsou fotografie, připraven 
kvíz ze znalostí kulturních památek a dřevin. 
Nejkratší devítikilometrová trasa kromě toho 
nabídla několik krásných vyhlídek: na údolí 
Sázavy u Ledců, dvůr v Dolních Požárech 
a lesnatý masiv Grybly, údolí Sázavy směrem 

ke Kamennému Přívozu a v závěru na Týnec. 
V cíli, který byl na terase Bisportu, čekala 
na všechny účastníky drobná odměna za po-
ctivě našlapané kilometry.

Vít Jeřábek,  
KČT Týnec nad Sázavou

přes čtyři zámky

Prázdninový čas jsme v hojné míře využívali 
k pravidelným tréninkům v kostelecké tělo-
cvičně. Ze stereotypu jsme vystoupili v sobotu 
8. srpna 2020 a v ranních hodinách sedli ne-
tradičně na kola. Našim cílem byly smíšenky 
4+2 v Krhanicích. Už samotná jízda na turnaj 
byla pro nás zážitkem. Neodradilo nás ani 
úmorné vedro, se kterým jsme se prali po celý 
den. A nutno říct nejenom se zářícím sluníč-
kem. 

Na turnaji jsme se postupně potkali 
s Dařboží, s Ládvím a nemohli chybět ani 
domácí. Naše výkony moc zářivé zrovna ne-
byly. Formu jsme nechali nejspíš doma nebo 

jsme ji ztratili ně-
kde cestou při jízdě 
na kole. V jednotli-
vých zápasech jsme 
bojovali místo se sou-
peřem spíše s volným 
prostorem, na který 
nejsme moc zvyklí. 
Nicméně nějaký ten 
vyhraný set na naše 
konto přece jen při-
stál.

S Dařboží jsme 
v prvním zápase ta-
hali za kratší konec 
a z vyhraného setu 

nebylo nic. Nálada se nám trochu zvedla 
v utkání s domácími Krhanicemi, ale výhra 
2:0 byla opravdu s odřenýma ušima. Přes-
to v posledním duelu jsme mohli zabojovat 
o stříbrnou příčku. Po prvním setu to vypada-
lo dost nadějně. Ládví jsme zaskočili a než se 
probralo, prohrávalo 1:0. Jenže poté se karta 
obrátila, nám jistota odcházela a Ládeváci už 
šanci nepustili. Za konečnou třetí příčku jsme 
v parném létu byli rádi. 

Na sklonku léta jsme se moc těšili na Me-
moriál Marka Šupky – Popovické sako 2020, 
kam jezdíme velmi rádi. Ovšem letos nám 
nebylo přáno. Náš tým zasáhly dlouhé drápy 

nevítaného viru a my nechtěli riskovat jeho 
šíření, i když se nás karanténa přímo netýka-
la. 

Radost jsme si udělali aspoň v sobotu  
12. září 2020. Přepadla nás myšlenka zahodit 
volejbalový míč, vzít si do ruky badmintonové 
rakety a zkusit, jak bychom obstáli v turnaji. 
Zkušenost to byla určitě zajímavá. Osmička 
odvážných se v propleteném systému čtyřhry 
vytříbila do dvojic, které po základních skupi-
nách bojovaly ve vyřazovacím způsobu o cel-
kové vítězství. A kdo vyhrál? Nešikovnější 
badmintonistka z řad kosteleckých volejbalis-
tek a volejbalista, který neví, ani jak vyhrál A.

Po létu se už těšíme na novou sezónu 
v Okresním poháru mixů.  Ale jestli se do-
čkáme, to je ve hvězdách. 

Nadšenci z Kostelce

Volejbalové léto ve zbořeném Kostelci

hledÁMe
kreativního člověka, který by s námi spolupracoval na tvorbě 

městské kroniky. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

těšíme se na spolupráci.

e-mail: radnice@mestotynec.cz

poděkování a blahopřání 
uveřejňujeme

zdaRMa
své příspěvky můžete zasílat na:

       radnice@mestotynec.cz
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uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

týnecKých listů 

je v pátek 20. 11. 2020. 

Tento termín je závazný.

inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

týnecKých listů
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OTEVÍRACÍ	  DOBA	  
Po	  08:00	  –	  16:00	  
Út	  08:00	  –	  16:00	  
St	  08:00	  –	  15:00	  
Čt	  08:00	  –	  16:00	  
Pá	  08:00	  –	  17:00	  

	  

23.	  12.	  2020	  -‐	  1.	  1.	  2021	  
	  

ZAVŘENO	  
	     

VÝZVA	  POŘADATELŮM	  AKCÍ	  PRO	  VEŘEJNOST	  
	  

Tím,	  že	  nahlásíte	  svoji	  akci	  do	  Informačního	  centra,	  bude	  zařazena	  do	  kulturního	  přehledu	  na	  webových	  
stránkách	  Města	  Týnec	  nad	  Sázavou	  i	  jeho	  tištěných	  podob.	  Nejen,	  že	  se	  tak	  o	  akci	  dozví	  veřejnost,	  ale	  také	  

jiní	  pořadatelé	  a	  předejdete	  tak	  souběžnému	  pořádaní	  akcí	  a	  nižší	  návštěvnosti	  ☺ .	  
	  

   Informace	  nám	  můžete	  předat	  osobně,	  telefonicky	  nebo	  emailem.	  
	  
	  

Turistické	  informační	  centrum,	  Klusáčkova	  2,	  Týnec	  nad	  Sázavou	  
Tel.:	  317	  729	  050,	  775	  290	  032,	  email:	  ic@centrumtynec.cz	  

Děkujeme	  Vám	  za	  přízeň	  v	  roce	  2020,	  
přejeme	  krásné	  a	  klidné	  vánoční	  svátky	  	  

a	  těšíme	  se	  na	  Vás	  v	  novém	  roce.  
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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
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Již více než 90 let je město Týnec nad Sázavou spojeno s motocykly značky JAWA.
K tomu, abychom mohli v této tradici pokračovat, potřebujeme nové spolupracovníky.

STAŇTE SE TAKÉ JAWÁKEM
a podílejte se na výrobě těchto motocyklů!

volejte: +420 317 720 216
e-mailujte: personalni_odd@jawa.eu

pište: JAWA Moto spol. s r.o., personální oddělení, Brodce 46, 257 41 Týnec nad Sázavou

Do profesí

* AUTOMECHANIK (MONTÁŽ MOTOCYKLŮ)

* MECHANIK, SERVISNÍ MECHANIK
můžete nastoupit ihned.

A CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
* mzdu v závislosti na Vaší odborné schopnosti

* odměny před dovolenou a na Vánoce

* odměny při významných pracovních a životních výročích

* pět týdnů dovolené

* pracovní volna s náhradou mzdy

* výhodné závodní stravování

* ochranné nápoje na pracovišti zdarma

* možnost zakoupení motocyklu se slevou

* a další zaměstnanecké výhody
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   kontakt@tomaskopecky.com 

703 958 413

tomaskopecky.com

moderní přehledný design
jednoduchá správa obsahu

přizpůsobení pro mobilní zařízení
SEO - optimalizace pro vyhledávače

kvalitní zabezpečení

Cena již od 4500 Kč

Tvorba webových 
stránek a e-shopů

získejte nové klienty díky profi webu
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Benešovská 27, Městečko-Nespeky 257 22, telefon +420 777 011 697, 

e-mail vemlejne27@gmail.com

www.facebook.com/vemlejne27/         /restauracevemlejne/

Poctivá domácí kuchyně výhradně z čerstvých surovin. 

Do domácností, firem a institucí, porce od 89 Kč.

Výběr ze tří druhů jídel, možný týden předem.

ROZVOZ OBĚDŮ 

Restaurace Ve Mlejně

Objednávky přijímáme

do 9:00.

Závoz 10:00 -13:00.
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HLEDÁME ZAMĚSTNANCE DO VÝROBY

Řidič VZV
Skladník výrobního materiálu
Mistr Kovárny
Nástrojárna ruční
Seřizovač přípravků a Seřizovač 
nástrojů
Pracovníci kovárny: kovář, brusič, 
kalič, obsluha kovacích lisů, 
tryskacího zařízení a penetrační linky 

AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI: NABÍZÍME:

Zázemí úspěšné moderní společnosti 

Příjemné a bezpečné pracovní prostředí

Motivující mzdové ohodnocení

Profesionální a přátelský kolektiv

Možnost osobního a profesního růstu

Řada zaměstnaneckých benefitů, např.:
Stravování, možnost ubytování
Dopravu z Benešova, Týnce n. S. a okolí
Nadstandardní příplatky a odměny
Podporu zdravého životního stylu

Jsme česká výrobní firma s více jak 200 letou tradicí. Vyrábíme bezpečnostní podvozkové díly do automobilů 
luxusních značek s nejvyššími nároky na pevnost a životnost. K tomu využíváme hliníkové slitiny vlastního vývoje a 
maximální kvality. Tu garantujeme i u finálních výrobků díky pokročilým výrobním procesům, vysoké míře 
automatizace a nadstandardní výstupní kontrole. Investujeme do výzkumu, vývoje a soustavného vzdělávání svých 
zaměstnanců. Ti jsou pro nás mimořádně důležití, protože jsou motorem inovací a srdcem celé firmy. 

Naše firma patří mezi lídry na mezinárodním trhu, máme stabilní stabilní výrobní zakázky, modernizujeme 
výrobu a rozšiřujeme náš tým. 

Adresa:
Strojmetal Aluminium Forging
Ringhofferova č. 66, Kamenice

Kontaktní údaje:
personalni@strojmetal.cz
Tel.: 702 178 567

Detaily k pozicím:

www.strojmetal.cz
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PRAVIDLO
Ruce  Roušky  Rozestupy

COVID-19R33

Při pohybu v uzavřených prostorách 
s vyšší koncentrací osob je nejúčinnější 
prevencí nosit roušku.

Pravidelně si myjte ruce teplou vodou 
nebo používejte dezinfekci.

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

Dodržujte bezpečné rozestupy  
alespoň 2 metry od ostatních osob.

ROUŠKY

RUCE

ROZESTUPY2 m

1221


