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Milé čtenářky, vážení čtenáři
máte před sebou poslední vydání Týneckých listů v tomto roce. V roce
zvláštním, pro většinu
z nás složitějším, než ty
ostatní. Významnou zkušeností z této doby je poznání, že se stále umíme
v těžké době semknout
a pomoci nezištně jeden druhému. Dokázali jste šít roušky, pomáhat seniorům s nákupy, starat se o nemocné, a to nejen o své
blízké. Ale i o ostatní, kteří potřebovali pomoc. A to samozřejmě a bez zaváhání. Víc
než kdy jindy bylo vidět, jak moc platí, že
obyčejní lidé dokáží neobyčejné věci. Děkuji
Vám za to!
Všichni jistě doufáme, že toto složité období brzy skončí a koronavir přestane ohrožovat a ovlivňovat naše životy. Vydržme to ještě. Radujme se z toho, co máme a netrapme
se tím, co v současné situaci mít nemůžeme
tak, jak jsme byli zvyklí.
Určitě nepřehlédněte Vánoční zamyšlení
pana faráře Vymětalíka v těchto Týneckých
listech a rozdejte pár dárků. Dárků, které
jsou především osobním poselstvím, které
říká „mám tě rád“. A může to být gesto,
úsměv, laskavé slovo…
Prožijte Vánoce se svými blízkými a hlavně ve zdraví! Přeji Vám klidné a požehnané
vánoce.

Ať Vás víra, naděje a láska provází
celým rokem 2021

Martin Kadrnožka,
starosta města

Informace z radnice

Bohužel je nezbytné rušení kulturních akcí. Neproběhl Mikuláš ani Advent na hradě. Pravděpodobně nebude ani Novoroční koncert a ohrožen je i ples města.
Je vyhlášena veřejná zakázka na projekt Měření
rychlosti ve správním obvodu města Týnec nad
Sázavou. Předpokládaná hodnota zakázky je 3,9
mil. Kč bez DPH za 36 měsíců pronájmu. Cena
zahrnuje pronájem včetně montáže, ověření a
servisu. Měření bude ve 4 lokalitách (Podělusy,
Čakovice, Jílovská, Pražská) a bude zahájeno v
průběhu roku 2021.
Byla dokončena aktualizace povodňového plánu. Je k dispozici na webu města.
Proběhla výsadba stromů a keřů po městě. Jde
o obnovu zaschlých stromů z projektu Obnovy
zeleně.
Od nového roku funguje služba senior taxi více v samostatném článku.

Je připraven participativní rozpočet na rok 2021
- veřejnost může podávat nové projekty.
Jsou zveřejněny termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2021. Zapište si do kalendářů…
Realizace projektů:
• Chodník v Podělusích podél silnice III/10513
– 1. a 2. etapa - od pily na začátek obce a průtah obcí. Smlouvy jsou podepsány, připravuje
se zahájení od března 2021.
• Úprava nábřeží pod městským úřadem. Bude
vybudována pěšina podle řeky a vyhlídkové
místo na hrad a na řeku. Staveniště bylo předáno, práce poběží podle počasí.
Dokončené projekty:
• Odbahnění rybníku Pecerady
• Stavba vodovodu v Máchově ulici – dle plánu
obnovy
• Kamerový systém ve městě – byly modernizo-

vány kamerové body a jejich propojení. Systém
je monitorován Městskou policií Týnec nad
Sázavou a Policií ČR.
• Oprava silnice II/106 z Chrástu do Krhanic
(akce Středočeského kraje)
• Nástupiště s osvětlením v Peceradech na železniční zastávce U Pily (akce Správy železnic)

Informace z rady

Bylo schváleno udělení roční odměny ředitelkám základní školy, mateřské školy a školní jídelny.
Rada udělila souhlas společnosti Vodovody
a kanalizace Týnec s.r.o. s nákupem nákladního
vozidla – hákového nosiče kontejnerů za cenu
cca 2 150 000 Kč bez DPH. Nákup bude financován úvěrem ve výši 1,5 mil Kč.
Bylo vydáno Nařízení města č. 1/2020 – Tržní řád. Nařízení upravuje podmínky pro prodej
mimo kamenné prodejny.
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Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• Smlouva o dílo na stavbu Týnec nad Sázavou chodník podél silnice III/10513 – 1. etapa se společností HES stavební s.r.o. za cenu
13 453 176,74 Kč bez DPH.
• Smlouva o dílo na dokumentaci Adaptační
strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou se společností
Sweco Hydroprojekt a.s. za cenu 663 080 Kč
s DPH.
• Smlouva o poskytování služeb s Technickými
službami Týnec s.r.o. - rozpočet na rok 2021
v celkové výši 15 554 287,54 Kč bez DPH.
Dle této smlouvy probíhá svoz odpadů, úklid
města (letní i zimní), údržba zeleně a provoz
sběrného dvora.
• Smlouva o dílo na stavbu Dopravní hřiště
v Týnci nad Sázavou se společností 4soft, s.r.o.
za cenu 846 222,40 Kč bez DPH.

Informace ze zastupitelstva

zavou na období 2021-2023. Je to strategický dokument – plánovaný postupu města při vytváření
a zlepšování podmínek pro zdraví a životní pohodu jeho obyvatel. Zdravotní plán umožňuje městu,
aby implementovalo národní strategie na místní
úrovni, a tím zlepšovalo kvalitu zdraví a života
místních obyvatel. Dostupný je na webu města.
Zastupitelstvo podpořilo spolkovou činnost –
trenéři především dětských týmů za svoji práci
dostali dary v celkové výši 190 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací na rok
2021 pro:
• Pečovatelskou službu okresu Benešov ve výši
600 000 Kč na zajištění sociálních služeb
• RUAH o.p.s. ve výši 85 000 Kč na zajištění
poskytování paliativních služeb a sociálního
poradenství
• Posázaví o.p.s. ve výši 286 950 Kč na činnost
společnosti

Byl schválen rozpočet na rok 2021. Více v samostatném článku.
Zastupitelstvo schválilo výši nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu. To se projeví zvýšením ceny vody od 1. 1. 2021 o 3,80 Kč
na kubík. To je u průměrné spotřeby cca 9 Kč
na osobu a měsíc.
Byla vydána nová vyhláška o výši místního poplatku za odpad. Od 1. 1. 2021 je výše poplatku
950 Kč na osobu a rok. Ke zvýšení bylo nezbytné
přistoupit především z důvodu nárůstu externích nákladů na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a tříděných komodit, které město
nemůže ovlivnit. Narůstá množství všech druhů
odpadů, narůstají poplatky za jeho likvidaci,
a to i u papíru a plastu. Navýšení činí cca 21 Kč
na osobu měsíčně.
Byl schválen Zdravotní plán města Týnec nad Sá-

Rozpočet města na rok 2021
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2021. V tomto rozpočtu jsou na významné opravy či investice plánovány výdaje ve výši
47,5 mil Kč. Zároveň budou čerpány dotace ve výši 14,6 mil Kč. Provozní přebytek rozpočtu ve výši 13,5 mil Kč tvoří dostatečné zdroje
pro splátky úvěrů včetně úroků ve výši 6,6 mil Kč i realizaci plánovaných záměrů na zvelebení našeho města.
Rozpočet je sestaven jako schodkový. Na vyrovnání schodku jsou
použity přebytky minulých období ve výši 17,7 mil Kč. Důvodem významného schodku jsou především 2 velké projekty - chodník Podělusy a hasičská cisterna - na které jsou poskytnuty dotace a uzavřeny
smlouvy o dílo. Celkové náklady jsou 26,4 mil. Spoluúčast města je
14,7 mil Kč. Příjmy rozpočtu počítají jak s poklesem příjmů z důvodu
zpomalení ekonomiky, tak s poklesem daní chaoticky navrženým a dosud neschváleným v parlamentu.
Významné akce v rozpočtu města
• Adaptační strategie – strategický dokument – jak hospodařit s povrchovou vodou (dotace Norské fondy)
• Chodník Podělusy 1 – chodník do obce (dotace Státní fond dopravní
infrastruktury)
• Chodník Podělusy 2 – chodník v obci (dotace Posázaví)
• Nábřeží Sázava – úprava břehu v Náklí – stezka s vyhlídkou (dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj)
• Nová cisterna pro hasiče v Peceradech (dotace Ministerstvo vnitra)
• Dopravní hřiště u MŠ (participace Středočeský kraj)
• Opravy a obnova prvků na dětských hřištích – Čakovice, Kozlovice,
Kněžina
• Hřbitovy – oprava zdí, plotů, společný hrob, kolumbárium
• Úprava stání na kontejnery – dlažba, oplocení – budování dalších
ohrad
• Zavádění postupů dle pravidel MA21 – participativní rozpočet, osvětové a preventivní akce (den země, den pohybu a zdraví, kurz řidičů,
kurz sebeobrany,…)
• ZŠ Komenského – větrání, stínění, chlazení – projektová dokumentace, příprava žádosti o dotaci

• Rekonstrukce obřadní místnosti na MěÚ (svatební) – projektová dokumentace
a mnoho dalších drobností…
1. Daňové příjmy

82 550 300 Kč

2. Nedaňové běžné příjmy

15 028 800 Kč

3. Kapitálové příjmy

16 697 000 Kč

4. Běžné přijaté dotace
Příjmy celkem

38%

89 883 020 Kč

6. Kapitálové výdaje

42 080 000 Kč

Výdaje celkem

131 963 020 Kč

Rozpočtový přebytek (+) /deficit (-)

-11 863 470 Kč

8. Financování

11 863 470 Kč

Saldo

0

Další akce budou do rozpočtu města zařazeny v únoru, kdy zastupitelstvo projedná změnu rozpočtu a budou známé zůstatky z minulých
let. O průběhu jednotlivých akcí financovaných z rozpočtu města Vás
budou Týnecké listy průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu
můžete sledovat na internetových stránkách města v Rozklikávacím
rozpočtu a vývoj rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu Ministerstva financí.
14%

5%

Příjmy
1. daňové příjmy

12%

2. nedaňové běžné příjmy

povinné výdaje plánované
42%

2

povinné výdaje nezbytné

120 099 550 Kč

5. Běžné výdaje

Struktura výdajů
20%

5 823 450 Kč

3. kapitálové příjmy

investice, opravy, splátky
69%

4. běžné přijaté dotace

www.mestotynec.cz
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Program dotací – vyhlášen
Město Týnec nad Sázavou vyhlásilo v rámci
podpory sportovní, tělovýchovné, umělecké
a zájmové činnosti dětí a mládeže v Týnci nad
Sázavou program dotací na rok 2021:
• PROGRAM 1 – Pravidelná sportovní a zájmová 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 Sázavou a podpora aktivit škol (okruh podpory
- pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní pomůcky)

• PROGRAM 2 – Akce pro děti a veřejnost
nebo akce výrazně propagující město - určeno spolkům bez ohledu na počet registrovaných dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet na společenském životě obyvatel města,
dále propagovat historii a současnost Města
Týnec nad Sázavou
• PROGRAM 3 – Údržba a modernizace
sportovišť – pomoc při provozu sportoviště
ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu
(okruh podpory – provoz, údržba a modernizace sportoviště, energie, voda, ...)

Podmínky:
• vybrané subjekty musí mít vyúčtovány dotace z minulých let
• částka bude poskytnuta v roce 2021 a v témže roce musí být čerpána
• žádosti se podávají na formuláři, který je
k dispozici na webu nebo na podatelně MěÚ,
součástí žádosti je položkový rozpočet
Lhůta pro podání žádosti o dotaci na program 1, 2, 3: do 08. 01. 2021 do podatelny
Městského úřadu Týnec nad Sázavou
Alena Kořínková, odbor Kancelář starosty

Dotační rekapitulace za rok 2020
Dotační rekapitulace za rok 2020
podané žádosti o dotace na projekty města Týnec nad Sázavou
Dotační titul / Fond

Projekt
Zavedení systému hospodaření s energií
v podobě energetického managementu
Chrást – autobusové zastávky podél
silnice II/106
Obnova MK38c – I. část
Zlepšení odtokových poměrů v lokalitě
Hlinka Týnec nad Sázavou
Odborná příprava, zásah, vybavení
a opravy JSDH obcí
Rozšíření a modernizace kamerového
systému
Chodník Podělusy podél silnice
III/10513
Rybník „Pecerady“ – p.č. 1094/14
(odbahnění, stavební úpravy)
Podělusy – chodník podél silnice
III/10513 – etapa 2

Celkové náklady

Výše dotace

459 800,00 Kč

321 860,00 Kč

schváleno, profinancováno

2 775 630,24 Kč

1 669 346,64 Kč

2 031 688,06 Kč

1 207 087,00 Kč

schváleno, profinancováno

398 090,00 Kč

358 281,00 Kč

schváleno, profinancováno

19 130,00 Kč

19 130,00 Kč

schváleno, profinancováno

483 816,08 Kč

350 000,00 Kč

schváleno, v realizaci

17 906 143,64 Kč

9 195 214,00 Kč

schváleno, v realizaci

2 685 835,66 Kč

1 792 000,00 Kč

schváleno, v realizaci

2 596 467,01 Kč

1 445 545,90 Kč

schváleno, v realizaci

2 500 000,00 Kč

schváleno, v realizaci

1 000 000,00 Kč

schváleno, v realizaci

1 023 929,10 Kč

400 000,00 Kč

schváleno, v realizaci

663 080,00 Kč

596 772,00 Kč

schváleno, v realizaci

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 741 889,65 Kč

870 000,00 Kč

schváleno, v realizaci

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6 011 875,00 Kč

5 711 281,25 Kč

čeká se na schválení

Ministerstvo kultury

260 000,00 Kč

181 000,00 Kč

Nadace ČEZ

čeká se na schválení

693 182,00 Kč

683 182,00 Kč

čeká se na schválení

3 940 970,00 Kč

2 931 300,00 Kč

čeká se na schválení

51 302 305,00 Kč

31 232 000,00 Kč

2 941 526,00 Kč

2 353 220,00 Kč

3 852 201,00 Kč

3 081 760,00 Kč

104 888,00 Kč

94 000,00 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Integrovaný regionální operační
program
Ministerstvo pro místní rozvoj
Fond podpory včasné přípravy
Středočeský kraj
Ministerstvo vnitra – Hasičský
záchranný sbor
Ministerstvo vnitra – Odbor
prevence krminality
Státní fond dopravní infrastruktury
Ministerstvo zemědělství
Integrovaný regionální operační
program

Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky pro JPO
Týnec nad Sázavou – Pecerady

Ministerstvo vnitra

Dopravní hřiště
v Týnci nad Sázavou
Adaptační strategie přizpůsobení se
změnám klimatu města Týnce n. S.

Participativní rozpočet
Středočeského kraje

Fond podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS Středočeský kraj

Státní fond živ. prost. - Norské fondy

Nábřeží pod MěÚ Týnec n. S.
Týnec nad Sázavou – zdravé město
pro všechny III
Automatizace Městské knihovny
Týnec nad Sázavou
Workoutové hřiště Týnec nad Sázavou
PP vodovod a kanalizace
Krusičany a intenzifikace ČOV
Týnec nad Sázavou
Celkem
Revitalizace areálu Mateřské školy
Týnec nad Sázavou
Revitalizace areálu Základní školy
Týnec nad Sázavou
Nákup osobních ochranných
prostředků pro SDH Pecerady

Ministerstvo životního prostředí
Státní zemědělský a intervenční
fond
Státní zemědělský a intervenční
fond

Fond podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS / Středočeský kraj

8 070 579,00 Kč

Stav, realizace

schváleno, profinancováno

neschváleno, nedostatek
finančních prostředků fondu
neschváleno, nedostatek
finančních prostředků fondu
neschváleno, nedostatek
finančních prostředků fondu

Termíny zasedání rady a zastupitelstva v roce 2021
Rada 11. 1., 25. 1., 8. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 19. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 28. 6.,

19. 7., 9. 8., 30. 8., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 8. 11., 29. 11., 20. 12.

Zastupitelstvo 22. 2., 12. 4., 21. 6., 13. 9., 13. 12.	Uzávěrka Týneckých listů 29. 1., 26. 3., 28. 5., 30. 7., 24. 9.,19. 11.
www.mestotynec.cz
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Rozšíření a modernizace kamerového systému
Společnost HMR systém, s.r.o., v měsíci říjnu
dokončila výměnu 7 kamerových bodů (včetně
příslušenství a montáže) na městském úřadě
a na obchodním domě Hruška. Zároveň vybudovala nové dohledové pracoviště na Obvodním
oddělení Policie ČR Týnec nad Sázavou, které
slouží k 24hodinovému monitoringu operátorem. Hlavní uzlový bod zřídila na panelovém
domě v Okružní 275, díky němuž došlo k propojení kamerového systému na městský úřad /
městskou policii, na Obvodní oddělení Policie

ČR Týnec nad Sázavou a na Obchodní dům
Hruška. Celkové náklady projektu byly ve výši
483.816,08 Kč, z toho dotace 350.000 Kč a spoluúčast města 133.816,08 Kč. Poskytovatelem
dotace bylo Ministerstvo vnitra České republiky – Program prevence kriminality.
Věra Velková, odbor projektového řízení

Participativní rozpočet 2021
V loňském roce jsme měli poprvé možnost
podat do participativního rozpočtu návrh,
díky jehož prospěšnosti bude život v našem
městě ještě lepší. Úspěšně byla zrealizovány
dva projekty, a to Kvetoucí a jedlá zahrada
v MŠ a Rekonstrukce hrobky rodiny Micků
na starém týneckém hřbitově.
I pro rok 2021 jsme se rozhodli participativní rozpočtování v Týnci nad Sázavou znovu zrealizovat. Město pro Vaše nápady opět
uvolní 500 000 Kč ze svého rozpočtu. Chcete
postavit dětské hřiště, rozšířit parkurové hřiště či třeba vybudovat odpočinkové místo?
Chybí Vám někde stromy, víte o aleji, která
by potřebovala ošetřit či dosázet? Neváhejte
a podejte svůj návrh na vylepšení do druhého ročníku participativního rozpočtování
města.
Termíny
Dne 16. 12., jsme si pomocí on line konference představili pravidla, postup a harmonogram participativního rozpočtu města

Týnec nad Sázavou pro rok 2021. Vše najdete na našem participativním webu (http://
participace.mobilnirozhlas.cz/tynecnadsazavou/).
Do 29. 01. 2021 můžete svůj návrh podat, a to prostřednictvím tištěného formuláře, který si stáhnete na webu města nebo
vyzvednete na podatelně MěÚ Týnec nad
Sázavou. Svůj návrh můžete podat i prostřednictvím online formuláře (viz: http://
participace.mobilnirozhlas.cz/tynecnadsazavou/).
Od 01. 02. 2021 do 26. 02. 2021 bude probíhat posouzení předložených návrhů projektů. Půjde především o realizovatelnost,
majetkoprávní vztahy a projektové náklady.
Schválené projekty budou představeny veřejnosti, a po té bude zahájeno hlasování.
Realizovány budou ty projekty, které získají
nejvyšší počet kladných hlasů a součet nákladů nepřesáhne celkový limit participativního rozpočtu 500 000 Kč. Posledním krokem

bude schválení vítězných projektů radou
města. Samotná realizace vítězných projektů
je předběžně plánována na květen 2021.
Nebojte se a pojďte to zkusit. Těšíme se
na Vaše nápady. Návrh může podat každý.
Denisa Vrbická

Rekonstrukce chodníků
Práce na opravách a rekonstrukcích chodníků
pokračují. V současné době je dokončená ulice Příčná, která dostala nový asfaltový povrch
a po obou stranách ji lemují nové chodníky.
Pravou stranu doplnilo i dlážděné parkovací
stání.

Parkoviště u hudební školy je už také hotové.
Povrch tvoří vsakovací dlažba, která je vodopropustná, a tím zůstane dešťová voda v krajině
a neodteče do kanálu. Stejný materiál je použitý
i na parkoviště za obchodem Vlasák v sídlišti.
lm

Rekonstrukce komunikací ve starém Týnci
V příštím roce bychom rádi zahájili rekonstrukci komunikací také ve starém Týnci.
Pokud se nám podaří zajistit dostatek peněz,
bude se jednat o silnice v ulicích Lipová, Růžová, Sad přátelství, Krusičanská v lesním
úseku od hotelu k první křižovatce, Janovická od mostu k lávce, U Janovického potoka z opačné strany od hlavní na Krusičany

ke Krusičanské, K. H. Máchy od staré školy
ke křižovatce 1. máje a ulici 1. máje.
Vše bude záležet na penězích, protože v tuto
chvíli vzhledem k pandemii nevíme, jak to
s financemi ze státního rozpočtu bude v roce
2021 vypadat. Pokud k rekonstrukci komunikací nedojde příští rok, určitě se budeme snažit
práce zahájit, co nejdříve to půjde.

S tím ale souvisí i povinnost pro majitele přilehlých nemovitostí.
Zkontrolujte si, prosím, stav přípojek vodovodu, elektra, kanalizace, případně plynu.
Pokud je přípojky nutné vyměnit, kontaktujte jejich správce. Po pokládce nového asfaltu
nebude možný zásah do jeho povrchu.
lm

Rekonstrukce silnice Chrást
nad Sázavou Krhanice je dokončená
Stavbařům společnosti Skanska se podařilo
předat do užívání zrekonstruovanou silnici
Středočeského kraje z Chrástu nad Sázavou
do Kamenného Přívozu 13. prosince, tedy
v týdenním předstihu oproti původnímu termínu. Až do Kamenného Přívozu tak nyní
můžeme jet po krásném novém asfaltovém
4

koberci. Úsek Krhanice – Přívoz se sice ještě
na jaře znovu uzavře z důvodu stavby mostu
v Prosečnici, ale to už nebude na tak dlouho.
O přesném termínu zahájení prací a délce
uzavírky Vás budeme včas informovat.
lm
www.mestotynec.cz
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Rybník Pecerady
Začátkem listopadu 2020 se nám podařilo dokončit odbahnění a stavební úpravy
rybníku v Peceradech. Zhotovitelem akce
byla společnost AKORA s.r.o., Hrdějovice.
(Společnost výběrové řízení vyhrála ještě pod
jménem AGROM-KJ, s.r.o.). Finální celková
cena díla je 2 219 698,89 Kč bez DPH. Dotaci ve výši 1 792 000 Kč poskytlo Ministerstvo
zemědělství z programu „Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vod-

ních nádržích“ v rámci podprogramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních
nádrží ve vlastnictví obcí“.
Denisa Vrbická

Železniční zastávka v Peceradech
je jako z Pohádek o mašinkách
Peceradský osadní výbor požádal vedení
radnice o úpravu zastávky v Peceradech tak,
aby byla pro cestující bezpečnější. Vzhledem
k tomu, že bezpečnost obyvatel má Týnec jako
svou prioritu, požadavek jsme předali Správě
železnic. Máme velkou radost, že nám bylo
vyhověno a zastávka má nejen nové osvětlení, ale bylo i zvýšené nástupiště. Nastupování

a vystupování je tak mnohem jednodušší.
Nejvyšší pan železničář a černokněžník Zababa asi bydlí jinde, ale v Peceradech na zastávce by se jim určitě líbilo. Stejně jako panu
Blahošovi z výtopny a chlapečkovi Pašíčkovi
ze Všenor. Vždyť nádražíčko vypadá jako to
z Pohádek o mašinkách.
lm

Škola dostala nové počítače

Současná distanční výuka je náporem a novou
zkušeností pro každého zúčastněného. Dává
zabrat učitelům, rodičům i žákům.

Alespoň částečnou pomocí a ulehčením situace by měly být nové notebooky a tablety pro
pedagogy i děti týnecké základní školy. Její vedení nakoupilo pro učitele 40 notebooků. Stranou nezůstanou ani děti, které doma nemají
potřebnou výpočetní techniku. Těm škola zapůjčí tablety. Distanční výuce pomohou i nové
grafické tablety, díky nimž je proces kontroly
a opravování zadaných úkolů snadnější.
Pořízení této výpočetní techniky vyšlo
na 866 000 korun, z toho 114 000 hradilo
město a 752 000 korun přispělo MŠMT. Vel-

ké poděkování patří také Michalu Kovrzkovi,
PC Computer Servis s. r. o., za zabezpečení
toku elektronických dat pro ZŠ, a tím zajištění
on line připojení.
lm

opravňuje k využití služby SENIOR TAXI
nejvýše 8x do měsíce za dotovanou cenu 40
korun z Týnce do Benešova a za 40 korun
nazpět. Jízda po Týnci vyjde na 30 korun.
Přepravovaná osoba s sebou může mít jednočlenný doprovod, který cestuje zdarma.
Klient po operaci či ambulantním zákroku
musí mít doprovod vždy. Součástí služby je
také přeprava menších zavazadel, popřípadě

skládacího invalidního vozíku, chodítka nebo
francouzských holí. U vozíčkářů je třeba, aby
byla přepravovaná osoba schopná cestovat
na sedadle vozidla SENIOR TAXI.
Pro více informací a vydání průkazu uživatele služby SENIOR TAXI kontaktujte sociální pracovnici paní Hanu Kronovetrovou
– 733 741 028, v pracovních dnech od 08:00
– 16:00.

Senior taxi
K lékaři, i na úřad – město Týnec nad Sázavou zavádí pro své obyvatele novou službu – SENIOR TAXI.
Slouží pro dopravu k lékaři, do lékárny nebo
na úřady. Využívat ho mohou lidé nad 75 let,
případně mladší s doporučením sociálního
pracovníka, nebo hendikepovaní, držitelé
průkazů ZTP a ZTP/P.
Podmínkou je průkaz, který jeho držitele

SENIOR TAXI přehledně:
• Týnec nad Sázavou – Benešov 40 Kč, případný doprovod 1 osoba zdarma
• Benešov – Týnec nad Sázavou 40 Kč, případný doprovod 1 osoba zdarma
• jedna jízda po Týnci nad Sázavou 30 Kč, případný doprovod 1 osoba zdarma
Kritéria pro užívání služby SENIOR TAXI:
• věk 75 let a výše  
• držitelé průkazu ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk
• věk do 75 let (poskytnutí služby posoudí sociální pracovník)
• mimořádná situace bez ohledu na věk (poskytnutí služby posoudí sociální pracovník)
www.mestotynec.cz
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Už svítí...
V sobotu 28. listopadu přesně v 17 hodin se
vánoční strom v Týnci rozzářil desítkami světýlek. Hvězda nad Betlémem všem zvěstovala,
že se v jesličkách narodil Ježíšek. V září jejího
světla příchozí, kteří přinášeli dary, děťátko
obdivovali a zpívali mu.
Tichoučko – také to slyšíte? Do Týnce
po špičkách právě vešlo adventní období.
Krásné Vánoce
lm
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Ocenění Významných občanů města 2020
Jak už jsme Vás v minulých Týneckých listech
informovali, novými Významnými občany
města Týnce nad Sázavou se v roce 2020 stali
pan Václav Povolný a pan Roman Hudrlík.

Roman Hudrlík – velitel SDH Pecerady, ocenění získal za práci a obětavost, se kterou pomáhá chránit bezpečí nás všech.
Za dobu jeho velení peceradským dobrovolným hasičům se tato jednotka stala prakticky
nepostradatelnou i v rámci Středočeského kraje. Je všude tam, kde je jí potřeba. A on s ní.
Nejen, že nás chrání před požáry, povodněmi,
vichřicemi, ale pomáhá i v této těžké době.
Pomáhá s distribucí a překládkou zdravotnického materiálu a vždy ochotně. Navíc se stejným nasazením, láskou a výborným příkladem
vychovává mladé hasiče, kteří pak jdou v jeho
dobrých stopách.
Také kulturní život nejen Pecerad, ale celého
Týnce, bychom si bez pomoci Romana Hudrlíka nedokázali představit. Mikulášská besídka,
plesy, diskotéky pro děti – i to je jeho práce
a bez nároku na odměnu, v jeho volném čase.
Jeho životní filozofií je:
„Když člověk chce, vždycky si nějakou
práci najde…“
Pane Hudrlíku, Vy jste se v Peceradech narodil a žijete tu celý život?
Ano, narodil jsem se v roce 1951 v Brodcích,
v Meinhofrově vile, protože prarodiče a rodiče
právě v té době přestavovali dům v Peceradech.
Brodce ale patřily pod Pecerady, takže jsem
peceradským rodákem. To nebyla jednoduchá
doba, proběhla měna. Pak jsme se přestěhovali
do Pecerad, kde jsem žil s rodiči, dědou a sestrami Hanou a Jindrou a bratrem Zdeňkem.
Přišla škola, učení, vojna…
Základní školu jsem absolvoval v Týnci nad
Sázavou, kde mojí nejoblíbenější učitelkou byla
moje třídní paní učitelka Krejčová. S ní se občas potkávám a rád ji vidím. Učil jsem se automechanikem v komunálních službách v Týnci
nad Sázavou. Autoopravna byla nově otevřena
na zdejší faře a mistrem byl pan Trkola, Po vyučení jsem se chtěl vyhnout vojně, a tak jsem
www.mestotynec.cz
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Oběma oceněným jsme vzhledem k složité
epidemické situaci poblahopřáli osobně zatím
pouze za přítomnosti rodinných příslušníků.
Ihned, jak to situace dovolí, sejdeme se na slavnastoupil do n. p. Metaz jako slévač kokilář. Tento manévr však nevyšel a já z jara
roku 1970 nastoupil vojenskou základní
službu v poddůstojnické škole v Senici
nad Myjavou. Po absolvování půlroční
školy u raketového vojska jsem se přesunul ještě se třemi kamarády do vojenské
posádky v Lešanech. Po vojenské službě
jsem se vrátil zpět do Metazu.
Rodina a hledání bydlení
V listopadu v roce 1974 jsem se oženil,
a s manželkou Jitkou jsme začali shánět
bydlení. Tak jsem nastoupil do zemědělského družstva Cíl Pecerady a dělal řidiče
i opraváře. V zemědělství jsem pracoval
22 let.
V roce 1997 jsem přešel do stavební firmy
Otta. Jelikož věk je jedna z mála věcí, který
narůstá bez rozdílu všem, tak mne dovedl až
k branám důchodu, jež si v současné době užívám.
Ale bez práce neumíte být ani v důchodu
Naštěstí mne chuť k práci neopustila. Když
člověk chce, tak si vždycky nějakou práci najde.
Máme dceru Romanu a užívám si čas s vnoučaty Edinkou a Filípkem Šemíkovými a jejich
koníčky. Edinka si vybrala koně a Filípek fotbal. Naštěstí bydlí v Peceradech, takže máme
k sobě blízko.
A teď se dostáváme k tomu, co Vás hodně
baví a za co jste získal ocenění Významný občan. Hasičina, jak se mezi Vámi hasiči říká.
K hasičině, tehdy Požární ochraně, mě přivedl v útlém věku můj otec, který působil jako
velitel sboru. Jeho otec tuto činnost vykonával
v Chocni, kde byl velitelem stanice. Jako mladí
požárníci jsme se stejně starými kluky absolvovali soutěže, ve kterých jsme byli úspěšní. Mezi
naší práci také patřily třeba i hlídky v době
sklizní okolo železniční tratě, po níž se v této
době proháněly parní lokomotivy. Postupně jsme přebrali
i další povinnosti.
Dlouhá léta jste usilovali
o novou hasičskou zbrojnici
a doplnění vozového parku.
Ano, nová hasičská zbrojnice
je stěžejním bodem naší historie. Vznikla přestavbou chátrající zemědělské stodoly, a tím
se hodně změnilo zázemí nejen
pro techniku, ale i další činnosti
a fungování vůbec kulturního
života v Peceradech. Vždyť sbor
je jako jeden z mála nositel kultury a udržování tradic na vsi.
Jako hasiči samozřejmě po-

nosti v obřadní síni týnecké radnice, abychom
váženým pánům poděkovali za jejich obětavou
práci veřejně spolu s Vámi. Nyní si je pojďme
blíže představit.
třebujeme techniku, takže dalším významným okamžikem byl převod nákladních vozů
T138 od armády ČR a nákup cisternového
vozu CAS25 od Trhového Štěpánova. Bylo to
v době, kdy Týnec byl jedinou větší obcí v okrese, která cisternu neměla. Teď už máme dokonce i motorový člun.
A v příštím roce dostanete něco, na co se moc
těšíte už teď. Prozradíte?
Rád. Největším, a dovolím si říci, zlatým hřebem, bude pořízení nového cisternového vozu
T815. Jeho je dodání naplánováno na listopad
2021. Na jeho koupi se finančně podílí město Týnec nad Sázavou a Ministerstvo vnitra,
za což jim patří velké poděkování. Určitě Vás
budeme o této události více informovat, až jak
se říká, bude ve stáji.
Taková hasičina je kromě nebezpečí, které
přináší, asi také pěkný požírač času?
Činnost ve sboru, a to nejen pro mě, znamená
věnování hodně volného času při zásazích, ale
i ostatních aktivitách sboru. Těch není zrovna
málo. Mimo to jsem velitelem okrsku Týnec,
členem okresní rady represe dříve rada velitelů
při O.V.S.H.Č.M.S., a zároveň rozhodčím při
soutěžích a cvičeních. A to ještě mezi mé koníčky patří autokros, který jezdil můj synovec
Roman Kalvoda. Ten velice dobře reprezentoval nejen ČR, ale i město Týnec potažmo Pecerady.
Romane, děkuju za krásné povídání a Vaše
přání do budoucna?
Přál bych si, aby naši následníci udržovali
chod sboru a jeho činnost alespoň tak, jak funguje nyní, a nezapomněli, že je stále co zlepšovat.
A ještě bych popřál hodně zdraví nejen sobě,
ale všem. A taky štěstí, protože jak se říká,
na Titaniku byli také všichni zdraví.
lm
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Ing. Václav Povolný – ocenění získal za obětavost a ochotu, se kterou bez ohledu na čas
vychovává mladé sportovce. S láskou jim
předává své vědomosti a chce, aby badminton
uměli hrát snad ještě lépe než on. A to už je
co říct. Vždyť jeho nadšení pro hru a šikovná
podání ho dovedla až k trenérskému působení u československé juniorské a seniorské
reprezentace.
Pokud zrovna není na hřišti, tak bádá, jak to
vlastně s tím naším městem je. A v tom je také
výborný. Jeho poznatky ukazují, že první zmínka o Týnci je mnohem starší, než udávají oficiální prameny.
S odvahou podepsal Chartu 77. A s nemenší
odvahou a odhodláním na konci roku 1989 zakládal Občanské fórum v Týnci nad Sázavou.
Jako poslanec České národní rady pak pomáhal
naší zemi, aby ta mladá svoboda, co se právě narodila, nabrala na síle. Byl také týneckým zastupitelem. On sám svůj dosavadní život hodnotí
slovy:
„Prostě jsem se vždycky k něčemu připletl…“
Pane Povolný, Vy jste týnecký rodák a ve městě žijete celý život?
Ano, já jsem se tu na jaře 1945 narodil, moji
rodiče se do města přistěhovali začátkem 30. let.
Tatínek byl krejčí, s drobnými věcmi jsem mu
pomáhal a leccos odkoukal. I kalhoty jsem si
ušil, na sako jsem neměl odvahu. Maminka měla
obchod s látkami. Po roce 48 přišli o obchod
i o živnost. Jako dospělý jsem pracoval i v Praze, ale odjížděl jsem ve 4 hodiny ráno a vracel se
v 7 večer zpátky sem. Považuji se za patriota.
Když vidím zbytky Jawy, tak je mi do pláče. Taková fabrika to byla.
To jsme ale přeskočili Vaše vzdělání. Po gymnáziu to nebylo s dalším studiem úplně jednoduché.
Vzhledem k maloburžoaznímu profilu rodičů jsem po gymnáziu měl problémy dostat
se na vybranou vysokou školu, a tak jsem šel
do učení na leteckého mechanika. Pracoval
jsem pak v Aeru Vodochody a práce mě bavila. Pak se mi podařilo splnit přijímací zkoušky
na Strojní fakultu ČVUT. Účastnil jsem se studentského hnutí, což byla záminka po roce 69
k vyhazovu. Po roce 1973, kdy došlo k odchodu
normalizačního děkana, jsem se vrátíl do ško8
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ly a v roce 1975 jsem vysokou školu dokončil.
Mezi tím jsem pracoval jako noční hlídač.
Pak jste s vysokoškolským vzděláním pracoval jako pomocný dělník
Po škole jsem měl problémy s umístěním,
protože jsem měl v posudku napsáno, co jsem
v 68. roce dělal. To už jsem byl ženatý a poprvé
v životě jsem byl půl roku bez práce. To znamená Vánoce bez práce a bez peněz. Ale pak mi
známý dohodil práci v Kancelářských strojích.
Jako programátor. A přišel další problém. Podepsal jsem v lednu 1977 Chartu 77 a tím pádem
další vyhazov.
Takže zpátky k dělnické profesi?
Přešel jsem do Konstruktivy jako pomocný
dělník, vazač jeřábu. Tam jsem si udělal papíry na tesaře a jako tesař jsem pracoval do roku
1984. Pak mi další známý domluvil práci
v DBK a tam jsem pracoval jako účetní, posléze
jako vedoucí  finančního odboru. Rok 89 jsme
měli z kanceláře na Václavském náměstí z první ruky. Takže jsem zažil lednové demonstrace.
V listopadu nás v Týnci policajti honili, když
jsme vylepovali letáky. Vždycky jsem se k něčemu „připletl“, co pro ty nahoře nebylo zrovna
milé.
Rok 89 a Sametová revoluce Vás zavedly
do politiky
Ano, v Týnci jsme zakládali Občanské forum. Po volbách jsem se dostal jako poslanec
do České národní rady, byl týneckým zastupitelem a místostarostou. Pak jsem se vrátil
do DBK Praha jako ředitel.
Od roku 2006 jsem pracoval na Městském
úřadu v Týnci nad Sázavou. A v důchodu jsem
manželce pomáhal v nejmenším obchodu
v Týnci, protože jsem byl zvyklý na práci mezi
lidmi a doma bych se asi zbláznil.
Profesní život už tedy známe, a co ten soukromý?
S manželkou jsme se potkali na škole, přivedl jsem si ji do Týnce. Naše 4 děti si udělaly
vysokou školu, takže snad dobré základy jsme
jim dali. Hezkým životním překvapením bylo
narození našich dcer – dvojčat. Jdu se do porodnice zeptat, jak se manželce a narozenému
potomkovi (podotýkám, myslel jsem, že jednomu) daří a sestra mi řekne: „Vy jste od těch dvojčat, že jo.“ Měl jsem s sebou syna, bylo mu 5 let.
Tak tam tak sedím a čekám, až mi je ukážou
a přemítám, jak to zvládneme. A syn mi říká:
„Tatínku neboj, to bude dobrý.“ Teď už máme
i 8 vnoučat.
A jak jste se dostal k tomu, za co jste ocenění Významný občan získal. Kdo Vás přivedl
k badmintonu?
Když jsem dělal ve Vodochodech, tak mě kolega z učení zavedl na trénink. Já, ač spíš sportovně
podprůměrný, tak mě to nějak chytlo a už jsem
u badmintonu zůstal. Na vysoké jsem založil
oddíl a začal tam trénovat. V roce 64 jsem začal
hrát, v roce 72 trénovat... V Týnci jsme začali
s badmintonem také v roce 1972. Výborná byla
nafukovací hala v Náklí. Tam jsme měli snad

8 kurtů. Dětí pomalu 30 a z nich už se dalo
něco vytáhnout. Bylo tam pár těch hodně dobrých a pár těch ochotných makat. Ti dobří většinou skončili, ti dříči se dostali až do těch nejvyšších pater. V roce 81 jsem byl vyloučen z TJ
pro podpis Charty 77, ale nabídli mi trénovat
pražský oddíl. S tamějším dorostem jsem přešel
do ligového oddílu Meteor, pak Spoje Praha
a Sokol Radotín a TJ Benátky. Výsledkem bylo
8 hráčů coby několikanásobných mistrů republiky. Jeden z nich z Týnce (Petr Janda) startoval
i v reprezentaci juniorů i dospělých. Zapsali se
dobře i další tři dorostenci z Týnce, kteří sice
nedosáhli mistrovských titulů, ale hráli i 2 ligu.
A badmintonová současnost?
Děti se hlásí. Na každý nábor jich přijde třeba
20. V Týnci jsme bohužel jen na jednom kurtu.
To si zahraje tak 6 dětí. To je málo a je to škoda.
Když chce někdo hrát, tak ať hraje, když chce
makat, tak ať maká.
Vás ale také hodně zajímá historie a při pátrání o první písemné zmínce o Týnci jste našel
spoustu nových informací
Já se klonil k historii už od 6. třídy základní
školy. Naše   knihovna   měla cca 1 500 svazků, hodně historických. Takže první písemná
zmínka o Týnci je z roku 1111 uvedená v Kosmově kronice. V současných zmínkách je ztotožňovám s Týncem nad Labem. Odpovědnost
za to nese kronikář Václav Hájek z Libočan.
On prostě zapsal do své knihy příliš vymyšlených dat (např. datum odjezdu Libušina poselstva za Přemyslem), místa bitev (Vogastisburg)
nebo Kazi a Teta? Palacký sám ho považoval
za největšího škůdce české historie. Takže i tu
schůzku knížat, o které je první písemná zmínka, Václav Hájek připsal Týnci nad Labem.
V Budyšínském rukopisu je u zmínky o Týnci
připsána noticka „na hůrkách“ Místopisně se
u Týnce nad Labem hůrky, horky či skalky porostlé stromy nenachází, je tam polabská nížina!
Nejsou ani doloženy románské stavby, kamenný dvorec ani kostel. Obě knížata označuje nejdřív za bratry, pak za strýce. Jednání proběhla
v neděli za účasti kanovníka Kosmase, nedělní
jednání by se bez bohoslužby neobešlo. Takže
všechna porovnání vychází kladně pro Týnec
nad Sázavou. Z toho vyplývá, že první písemná
zmínka o něm je tedy ještě o více jak 200 let
starší než se dnes udává.
Vážený pane Povolný, dovolte mi tedy ještě
poslední otázku. Co plány do budoucna?
Aspoň ještě tak 7 let trénovat. Už sice nejsem
tak ostrý a tvrdý trenér jako jsem býval, ale ještě
bych rád některé vytáhl někam výš. A celé pojednání o první písemné zmínce o Týnci nad
Sázavou nabídnout Týneckému zpravodaji.
A také nešourat nohama. Zatím to jde. Protože
když začnou důchodci šourat nohama, tak to je
zle. Takže chodím hezky přes patu. To je dobré
pro každého. I pro děti. Aspoň se pak nehrbí.
Lépe jsme skončit nemohli. Vaši radu si vezmu
k srdci. Děkuji Vám za rozhovor.
lm
www.mestotynec.cz
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Vánoční zamyšlení

Ve vánočních dnech kráčí ruku v ruce veliká
pravda a krásná poezie. Vánoce jsou jistě také
poezií - pro mnohé pohoda domova, pokojná
vánoční noc, vzpomínky na dětství, zpívání koled a světlo u jesliček. Ale to všechno by nemělo
ten pravý smysl, kdyby to byla jen poezie, a kdyby za tím vším nestála skutečná pravda. Základem Vánoc je skutečná pravda. Bůh se smiloval
nad lidstvem a přichází všechny zachránit pro
věčný život. Posílá svého Syna. Ten se narodil
před více než dvěma tisíci roky v tehdejší Palestině, nynějším státě Izrael, v městečku Betlém.
Kdyby toto nebyla pravda, celá vánoční poezie
by se brzy rozplynula v nic. Ale ono to pravda
je. A existence žádné osoby starověku není tak
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hodnověrně doložena jako existence Ježíše Krista. A tak slavíme Vánoce: někdo ze zbožnosti,
někdo z tradice, někdo proto, že se nechce zřeknout kouzla Vánoc. Ale ty letošní budou pro nás
všechny trochu jiné.
Výraz Koronavirus (Coronavirus) pochází
z latinského slova Corona – koruna. Je odvozen
od charakteristického uspořádání vnější stavby
obalu virů ve tvaru královské koruny. Královská koruna byla vždy symbolem moci a vlády.
A tento virus má nad námi opravdu velikou moc
a vládu. Pouhým okem je neviditelný, ale vnímáme, k čemu všemu milióny lidí přinutil, a co
všechno kvůli němu nemůžeme dělat. Připomíná nám, jak jsme zranitelní. Bortí naše iluze, že

na zemi vybudujeme dokonalý svět.
Nebudeme zřejmě moci prožít Vánoce jako
minulé roky. Nebudeme si moci koupit vše, co
bychom si přáli. Nebudeme se moci setkat se
všemi blízkými. Ale můžeme se vrátit k podstatě
Vánoc, jak je začali slavit křesťané. To ještě nebyli stromečky, jesličky, koledy. Radovali se, že Bůh
poslal svého Syna, tak nás obdaroval, a my z této
radosti obdarováváme druhé. A nejde o množství a cenu dárků. Dárek není jen ona věc, která se dává a která má určitou peněžní hodnotu.
Dárek je především osobní poselství, které říká
„mám tě rád“. To může být gesto, úsměv, laskavé
slovo. Toto za peníze stejně nekoupíme.
Bedřich Vymětalík

plamínky Betlémského světla a chceme, aby ani
letošek nebyl výjimkou. Tato tradice má kořeny již v 11. století, kdy několik obyvatel italské
Florencie cestovalo do Svaté země. Jeden z nich
při odchodu přísahal přinést z výpravy plamínek věčného světla z Betlémské basiliky. Na této
historii postavili novodobou ideu Betlémského
světla pracovníci rakouského rozhlasu v roce
1986, když hledali motiv pro finanční sbírku
na pomoc zrakově postiženým dětem. Od počátku 90. let se pak tato krásná tradice rozšířila
do České republiky a přes náš oddíl TYSAN až
do našeho města.

Betlémské světlo bude připraveno v obvyklou
dobu na tradičních místech a způsob jeho rozdávání se bude řídit aktuální epidemiologickou
situací. Jak přesně to bude vypadat, nevíme, ale
co je jisté, že kdo se dostaví, světýlko si domů
k vánočnímu stromku odnese.
Betlémské světýlko bude připraveno
23. prosince od 17:00 do 18:00:
• starý Týnec před kostelem Šimona a Judy
•n
 ový Týnec před obchodním domem Hruška
• v Peceradech na návsi u zvoničky
Přijďte si pro teplo a světlo pravých Vánoc
Za oddíl TYSAN, Marek

Betlémské světýlko
Máme tu závěr roku a s ním ten nejsvátečnější čas. Pokaždé v tuto dobu Vám skauti přináší

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je jednou z největších charitativních akcí v republice.
Každý rok mnoho domácností čeká
a s otevřenou náručí vítá koledníky,
kteří zpívají známou koledu.
Díky omezením a pandemii máme
bohužel před sebou velkou výzvu, jak
vše zvládnout, abychom ochránili Vás
i naše koledníky. Proto jsme se rozhodli letos v Týnci nad Sázavou

a okolí uspořádat Tříkrálovou sbírku jen přes internet, formou přímých
příspěvků na účet Charity České republiky.
Sbírka probíhá od 1. 1. 2021 do 14. 1. 2021.
Příspěvky, které pošlete na účet 66008822/0800, variabilní symbol 7771939
majitel účtu Charita Česká republika, Praha 1, Vladislavova 12, budou jako každý rok použity na pomoc těm nejpotřebnějším. Cíl sbírky
i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi
a pomáhá každá koruna.
Hana Richterová

Mobilní rozhlas informuje hned
Kde seženete pomoc, kde se najíte, kam k lékaři, kam zavolat? To vše se prostřednictvím
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.
www.mestotynec.cz
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Užitečné funkce aplikace
Mobilní rozhlas:
• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace
najdete zprávy z úřadu - aktuality, informace
z úřední desky, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace.
• Více bezpečí: Při krizových situacích oceníte
SMS nebo hlasové zprávy, které Vás budou
včas a přesně informovat nejen o hrozícím
nebezpečí - povodně, vichřice, náledí, ale i odstávkách vody, elektřiny, plynu, uzavírkách
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 pozitivní
a pochvalné fotohlášky - například povede-

ná rekonstrukce,
opravený chodník
nebo hezká vánoční výzdoba.
• Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci
najdete demografické, geografické
a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací
dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity
a výlety v okolí. U každého tipu na výlet navíc
najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu
s tím, kam vyrazit.
lm
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Lékaři žádají o trpělivost
Doba je náročná pro každého,
ale pro lékaře nejen v první linii,
tedy v přímém kontaktu s nakaženými, obzvlášť.
Poznatek z posledního říjnového týdne. Čekárna ordinace
MUDr. Čečilové. Jsem objednaná na čas, ale přesto musím
chvilku čekat. Zdravotní stav
předchozího pacienta si vyžádal
delší konzultaci. Přes pootevřené dveře slyším, jak dvě sestřičky
řeší krevní výsledky z laboratoře
a do toho zvoní telefon. Jedna ze sestřiček zodpoví dotaz, položí sluchátko a chce pokračovat
v přípravě odběrů k odvozu, druhá připravuje
recepty a objednávky, a telefon zvoní znovu.
A znovu. Čekám deset minut a telefon zvoní

v podstatě nepřetržitě. Poslouchat to zvonění
celý den, asi bych se z toho zbláznila. A sestry
odpovídají. Jen když se věnují pacientovi nebo je
potřebuje paní doktorka, tak to nestihnou. A pak
se do telefonu omlouvají, že chápou, že se ten
někdo potřebuje a nemůže dovolat, ale že jsou
tam opravdu jen dvě. Mezitím co se omlouvají, další netrpělivý pacient čeká u svého telefonu
a rozčiluje se, že se zase nemůže dovolat. A když
se konečně dovolá, tak se nejdřív zase zlobí a až
pak řekne, co vlastně chtěl. Případně na to v tom
vzteku zapomene a volá znovu. A sestřičky se
zase omlouvají... Začarovaný kruh, řeklo by se.
Sestřiček jsem se pak ptala, jak to mohou zvládnout, jak mohou být stále tak ochotné a vstřícné,
i když je zřejmé, že se moc vděku nedočkají.
Prý už jsou zvyklé a od toho tam jsou. Jen spolu
s paní doktorkou žádají své pacienty o trpělivost

a pochopení. Opravdu dělají, co mohou, opravdu
by se volajícím rády věnovaly hned, když zavolají, ale fakt nestíhají. Doporučují, aby lidé volili i mailový kontakt simonova.alice@seznam.
cz, pokud se nemohou dovolat, ale rozhodně
bez objednání nechodili osobně. Je zbytečné se
v čekárně potkat s člověkem, který by mohl být
nemocný. Všichni přece chceme, aby tahle divná
doba skončila co nejdřív.
Výše popsaná situace je z ordinace MUDr. Čečilové, ale většina praktických lékařů je na tom
úplně stejně. Svým pacientům chtějí pomoci,
chtějí je uzdravit, ale i oni potřebují být zdraví
a pracovat v klidu. Nepřenášejme na ně svoje
nenálady, stesky a vztek na současnou dobu. Oni
za to nemohou. Naopak, pomáhají nám, abychom to lépe a rychleji zvládli.
lm

Očkování proti COVID-19

I v ordinacích týneckých praktických lékařů se bude v příštím roce očkovat proti
COVID-19. MUDr. Alice Čečilová doplňuje: „Datum ještě nevíme, ale ihned jak nám dá
Ministerstvo zdravotnictví potřebné informace
a pokyn k zahájení očkování, tak termín zveřejníme.“
Vakcinace se týká těch, kteří koronavirem
neonemocněli, měli negativní antigenní test,

případně nemoc prodělali, ale nejméně tři měsíce před vakcinací. „Postupovat budeme obdobným způsobem jako u vakcinace proti chřipce, to
znamená nejdříve chronicky nemocní a pacienti
nad 65 let, poté ostatní,“ upřesnila lékařka.
Ještě upozornění pro zájemce o testování
na koronavirus. Ordinace MUDr. Čečilové
v současné době neprovádí antigenní testy
na vyšetření COVID-19. Pokud by k tomu

došlo, bude Vás prostřednictvím webových
stránek města informovat.
lm

Bezpečné město Týnec nad Sázavou
Dne 15. října letošního roku podepsal ředitel územního odboru policie Benešov
plk. Ing. Mgr. Pavel Havránek koordinační
smlouvu se starostou města Týnec nad Sázavou
Mgr. Martinem Kadrnožkou. Podpisem této
smlouvy navázali na dosavadní spolupráci a Týnec nad Sázavou se tak, jako sedmé město na Benešovsku, zapojil do projektu Středočeské policie
,,Bezpečná obec/město“.
Tento projekt je postupně zaváděn ve Středočeském kraji z iniciativy Krajského ředitelství
Policie ČR a má směřovat ke zlepšování kvality
života v daných obcích/městech zejména v oblasti bezpečí. Stejně tak to vnímá i vedení města

Týnec nad Sázavou, ani jemu není pocit bezpečí
občanů lhostejný a přistoupilo k realizaci tohoto
projektu.
Společným úkolem policie a města je vhodné
koordinování sil a prostředků k ochraně veřejného pořádku a boj proti kriminalitě za využití
svých kompetencí, prostředků, metod a forem
práce. Jejich vzájemnou koordinací lze společným úsilím zlepšit bezpečnost a veřejný pořádek
ve městě. V rámci tohoto projektu budou zveřejňovány některé případy trestné činnosti, ale také
preventivní rady např. jak předcházet páchání
trestné činnosti, jak se nestát obětí trestného
činu, preventivní rady v souvislosti s dopravou

aj. Dalším cílem je koordinace směřování výkonu hlídkové a obchůzkové činnosti hlídek do tzv.
rizikových míst, sdílení informací z kamerových
záznamů, spolupráce na tvorbě a realizaci projektů prevence kriminality. Dalším dílčím cílem je
zveřejňování tiskových zpráv a zvýšit tak informovanost občanů.
V rámci okresu Benešov se do výše zmiňovaného projektu zapojilo již několik měst a obcí.
Dlouhodobě spolupracujeme s Benešovem, Vlašimí a Voticemi. Dále se do projektu zapojila také
Bystřice, Sázava a Pyšely.
por. Bc. Veronika Čermáková

(NE) viditelnost chodců
Heslo „vidět a být viděn“ je základním pojmem
v dopravě. Proto se policisté a strážníci ve spolupráci s BESIPEM zaměřili na viditelnost
chodců, kteří kolikrát hazardují se svým zdravím
a životem. Pohybovat se mimo obec ve vozovce
bez reflexních prvků je nejen porušením zákona,
ale skutečně „ruskou ruletou“. Za snížené viditelnosti to platí dvojnásob. Přitom stačí použít
pro zlepšení viditelnosti vhodnou barvu oblečení
a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů (reflexní pásku, reflexní přívěšek, reflexní tkaničky do bot nebo reflexní vestu). Viditelnost je
10

v podstatě vzdálenost, na kterou řidič vozidla dokáže zaregistrovat překážku. Čím bude
tato vzdálenost delší, tím více
času bude mít na ni adekvátně
zareagovat. Přes den můžeme
při ideálním počasí považovat viditelnost za dobrou, jiná
situace však nastává například při dešti, mlze,
sněžení či v nočních hodinách. Speciálně pak
mimo obydlenou oblast, kde samozřejmě klesá
intenzita světla.

Život a zdraví máme pouze jedno a třeba taková drobná páska dokáže život zachránit. Řiďme
se tedy heslem „VIDĚT A BÝT VIDĚN“.
nprap. Jaroslav Bican
www.mestotynec.cz
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Z podzimní svodky městské policie
V září řešili strážníci Městské policie v Týnci nad Sázavou nedovolené parkování vozidel
v centru města, na autobusové zastávce u staré
školy, parkování na přechodu pro chodce u lékárny, parkování vozidel u cesty ve Zbořeném
Kostelci, ale také vrak auta vedle autobusového nádraží. V tomto měsíci také zasahovali
u ležící osoby na autobusovém nádraží, u bezdomovkyně na zastávce v ulici Jílovská nebo
kontrolovali nezabezpečené vozidlo na parkovišti u hřbitova. Dále pak řešili sousedské
spory ve Zbořeném Kostelci, skupinku dětí
na hřišti za OD Vlasák, poskytli pomoc staršímu muži, který upadl před SC Němec, nehodu na Okružní ulici nebo také přecházejícího
chodce před projíždějícím vlakem na železničním přejezdu. V září také likvidovali sraženou srnu a zaměstnal je i volně pobíhající pes.
Řešili stížnosti na nedovolené úpravy cesty, ale
také v obci Zbořený Kostelec na příliš hlučnou
elektro centrálu a v Chrástu na zábor veřejného
prostranství starým nábytkem. V tomto měsíci
poskytli PČR Týnec kamerové záznamy, prověřovali poplach na prodejně zlatnictví Vanžura nebo parkování v obci Podělusy u hlavní
silnice, kde vozidla zasahovala částečně do vozovky. V týdnu od 21. do 25. září se zaměřili
na měření rychlosti po celém katastru města
za pomoci zapůjčeného radaru firmou Gemos.
A co nám přinesl měsíc říjen?
Opět ležící osoby ve značně podnapilém stavu
na trávníku v centru Týnce a před OD Hruška,
nalezený mobilní telefon, zákrok proti podnapilé osobě, které vadily knihy v knihobudce.

Pozor na podvodníky
Sázavští policisté řeší případ, ke kterému
došlo v pátek dne 27. listopadu letošního roku
v Sázavě – část Bělokozly. Kolem dvanácté hodiny odpoledne do jednoho rodinného domu
vstoupil bez jakéhokoliv zvonění nebo ohlášení neznámy muž. Vstup přímo do domu mu
umožnila odemčená vstupní branka na pozemek i odemčené vchodové dveře do domu.
Tou dobou byla uvnitř domu starší žena a právě její zranitelnosti výše uvedený muž využil.
Žena se duchapřítomně zeptala muže, co
v domě dělá. Na otázku dostala jasnou odpověď v podobě vymyšlené legendy. Muž ženě
tvrdil, že jejímu synovi veze po předchozí domluvě mobilní telefony, přitom v rukou žádný
balíček nedržel. Přesto pod touto záminkou
od ženy vylákal tisícikorunu, ač si řekl za údajné telefony o částku podstatně vyšší, v řádech
desetitisíců. Dále od ženy pod stejnou legendou vylákal platební kartu. Mezitím neznámý
muž předstíral telefonát s jejím synem. Následně z domu i s finančním obnosem a platební kartou odešel, nasedl do vozu a odjel
z místa pryč.
Muž měl být vysoký zhruba 180 cm, nejspíše
www.mestotynec.cz
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Také jsme odchytávali volně pobíhajícího psa
v okolí benzinové pumpy. Spolupracovali jsme
při šetření dopravní nehody v ulici u spořitelny,
řešili ve dvou případech neoprávněné parkování vozidel na místech pro ZTP a na cyklostezce pod Zbořeným Kostelcem, parkování
v ulici k Náklí na chodníku, před OD Hruška
na přechodu. Likvidovali jsme sraženou kočku
a srnu. V Čakovicích jsme kontrolovali dodržování zákazu průjezdu obcí vozidly delšími
jak 12 metrů. V Chrástu sídlišti urovnávali
sousedské spory nebo také pomáhali nemocnému muži, který spadl z postele a za pomoci
svých sil se nedokázal dostat zpět. I v tomto
měsíci jsme řešili volné pobíhání psa v Peceradech, skupinku dětí v okolí vlakového nádraží,
kde se scházely, poškození hromosvodu stavební technikou, poškození zábradlí na dopravním
terminálu, parkování na cyklostezce v Náklí.
Prováděli jsme zákrok proti podnapilé osobě, která se chystala odjet svým vozem. Také
proběhla v tomto měsíci ve spolupráci s PČR
Týnec a Benešov kontrola chatových oblastí.
Byly prověřovány městské kamerové záznamy
z důvodu poškození vozidla před OD Hruška.
Dále jsme řešili znečištění vozovky v Chrástu
bahnem, mladíky na vlakovém nádraží a v areálu nové školy, odkud byli vykázáni. V obci
Zbořený Kostelec jsme řešili sousedské spory
a parkování rybářů na louce u řeky. V Týnci
pak kontrolovali dodržování nošení roušek,
řešili vyvrácený strom za garážemi a popíjení
alkoholu na zastávce.
A jak je na tom listopad?

I v tomto měsíci jsme řešili sražené srny
a volně pobíhající psy u Lidlu, v Peceradech
i na Větrově, a také jedno vzájemné napadení
dvou psů v Týnci. Opět nás zaměstnala špatně parkující vozidla za prodejnou Diana, která
blokovala zásobování prodejny a další špatně
parkující vozidla na místech pro invalidy, v ulici Družstevní, Fr. Janečka a na vyhražených
místech pro zásobování. V jedné provozovně
bylo řešeno porušení vládního nařízení o nošení roušek. V Chrástu jsme pomáhali při řízení
dopravy z důvodu prací na vozovce, a také přiměli majitele vraku k jeho odstranění z veřejné
komunikace. To se povedlo v jednom případě
i v Týnci. Ve Zbořeném Kostelci jsme uklidňovali napjaté sousedské spory a v Podělusích
řešili parkování v místě, kde to není dovolené.
V listopadu jsme prověřovali oznámení o nedovoleném kácení v lese, o otevření restaurace
v době zákazu, o pokusu o vloupání do rybářské chaty. Ke vloupání došlo i do vagónu
na fotbalovém hřišti v Peceradech, Pomáhali
jsme také při řešení problému se zabouchnutými dveřmi bytu v Týnci nebo řidiči, kterému
přestalo fungovat vozidlo před Čakovicemi.
Zabezpečovali a dohlíželi jsme na dodržování vládních nařízení při rozsvěcení vánočního
stromu před OD Hruška.
Klenovec Tomáš, vedoucí městské policie

běloch velmi silné postavy s velikým dominantním břichem. Mluvil plynně česky bez
přízvuku. Tou dobou byl oblečen do tmavých
oděvů. Na sobě měl mikinu s nápisem na prsou. Na nohou měl tepláky černé barvy, které
byly krátké pouze pod kolena. Na hlavě měl
čepici – nejspíše bez kšiltu. Na obličeji měl
nasazenou černou roušku. Na rukou měl nasazené modré gumové rukavice.
Auto, do kterého muž nasedl, bylo bílé nebo
stříbrné barvy. Podklad na registrační značku
byl žluté barvy. SPZ začínala písmeny AK…..
Vozidlo nejspíše není v provedení combi.
Pokud disponujete jakýmikoliv informacemi
k podezřelému muži nebo vozidlu, sdělte je
sázavským policistům na obvodním oddělení
v Sázavě nebo na telefonní číslo: 974 871 730
nebo na sl. mobilní telefon: 735 785 555.
Policisté apelují na občany, především na seniory, aby nebyli důvěřiví, neznámým lidem
nevydávali žádnou finanční hotovost ani platební kartu a v žádném případě cizí osoby nepouštěli na svůj pozemek ani do svého domova. Na venkově je celkem běžnou zvyklostí, že
lidé nechávají vrata nebo vstupní branky ode-

mčeny nebo otevřeny. To samé platí i o vstupu
do domů. Proto upozorňujeme občany na to,
aby sebe i svůj majetek chránili a své domovy před nezvanými hosty řádně zabezpečili.
Dávejte si pozor na podvodníky, kteří se chtějí
pod jakoukoliv záminkou dostat do vaší přízně a získat tak vaši důvěru a vnutit se do vašeho obydlí. Policie varuje občany před těmito
podvodníky. Pokud se i přes veškerou prevenci
stanete obětí trestného činu, neprodleně kontaktujte Policii České republiky.
por. Bc. Veronika Čermáková
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Projděte Posázaví se skřítkem Kukem!
Deset tipů na výlety, ale také křížovky, hádanky a kvízy
nabízí nový dětský turistický průvodce nazvaný Poznáváme
Posázaví se skřítkem Kukem. Útlou barevnou knížečku, která provede nejmenší návštěvníky regionem mezi řekami Sázavou a Vltavou, vydala nákladem 5 000 kusů Posázaví o.p.s.
K dostání je zdarma v kanceláři společnosti na Masarykově náměstí v Benešově a nabízet ji po svém znovuotevření
budou i regionální informační centra. Počítá se také s její
distribucí do školek a škol, mateřských center, knihoven,
spolků…
„Výlety z dětského průvodce lze absolvovat celoročně. I když
jsou některé turistické objekty v současnosti zavřené, nabízí se
možnost prohlédnout si je zvenku nebo prozkoumat jejich okolí,“
uvedla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Uvedené cíle mohou navíc zájemci navštívit individuálně, což je
zajímavé zejména v době nynějšího omezení volného pohybu kvůli koronavirové pandemii.
Průvodcem brožurkou je skřítek Kuk, kterého děti mohou
znát z deseti Posázavských kukátek, barevných časopisů vydaných v uplynulých letech. „O Posázavská kukátka byl vždy
velký zájem, jsou už ale rozebraná a dotisk nepřipravujeme.
Oblíbenou postavičku skřítka jsme proto využili jinak, takže některé obrázky v novém průvodci mohou být povědomé,“ dodala Bohunka
Zemanová.
V brožurce jsou tipy na návštěvu Keltského oppida Závist, Sázavského kláštera, Zbořeného Kostelce, Hradu Český Šternberk, Jílového
u Prahy se zlatonosnými štolami, zámků Jemniště a Konopiště, Průhonického parku se zámkem, Vojenského technického muzea v Lešanech
a rozhledny Špulka. U každého turistického cíle je kromě jeho stručné
charakteristiky také pozvánka k návštěvě dalších zajímavostí v okolí,
hádanka nebo kvíz a malý úkol.
Dětský průvodce je dalším z řady propagačních materiálů, které letos
Posázaví o.p.s. vydala. Patří k nim i dvoudílná série Map výletů po Po-

sázaví. Jsou aktualizovanou a doplněnou verzí populární série skládacích kapesních map, která poprvé vyšla před třemi lety. Obsahuje 29
návodů, jak zajímavě prožít volný čas v regionu mezi řekami Vltavou
a Sázavou.
„Snažíme se vydávat materiály pro všechny věkové kategorie,“ dodala
Bohunka Zemanová. Letos byla Posázaví o.p.s. také u vydání knihy Benešov Sport, která mapuje historii 24 benešovských sportovních klubů.
Pro města Bystřice a Sázava připravila propagační brožury, obci Rabyni a městu Neveklov pomohla s vydáním map o vltavských vyhlídkách.
Posázaví o.p.s. je také vydavatelem reedice knihy Zdeňka Sternberga
Sokolnictví, která vyjde v prosinci.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Ředitelé posázavských škol: Učitelé si za distanční
výuku zaslouží respekt
Problematika distanční výuky byla hlavním
tématem online setkání ředitelů a ředitelek základních škol ze správního území obce
s rozšířenou působností Benešov. Akce se
uskutečnila v rámci Místního akčního plánu
vzdělávání 2 (MAP), který realizuje Posázaví
o.p.s., a zúčastnilo se jí 15 z 20 zástupců školských zařízení. Všichni vyjádřili velký respekt
k práci členů pedagogických sborů svých škol,
kteří v době koronavirové pandemie učí děti
„na dálku“.
„Účastníci setkání se shodli na tom, že většina
učitelů – bez rozdílu věku – online výuku zvládá,
a nejen to, snaží se sami zdokonalovat. Vymýšlejí
a do výuky zapojují nové prvky, aby vzdělávání na dálku děti bavilo a aby jim dalo co nejvíc,“
řekla koordinátorka MAP Jana Čechová.
Například Základní školu Divišov omezení
provozu školských zařízení v souvislosti s říjnovým vyhlášením nouzového stavu v České
republice nezaskočilo. „Vůbec jsme neuvažovali
o tom, že by se nevyučovalo. Naši učitelé mohli
díky dobrému technickému vybavení zahájit videokonference se žáky prakticky ze dne na den,“
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uvedl ředitel Petr Lunga. Dobře to podle něj
zvládl i 1. stupeň školy, kde děti ještě nejsou
tolik zběhlé ve využívání moderních technologií, hodně ale pomohli rodiče. Pro ilustraci –
během podzimní pandemie uskutečnili na ZŠ
Divišov učitelé se žáky nebo žáci mezi sebou
navzájem na 1 600 videokonferencí.
Podle Jany Čechové učitelé ani ředitelé
škol přes nepříznivou situaci neztratili zájem
o sdílení zkušeností, informací a podnětů.
Patří k nim i podmínky vzdělávání na dálku,
o kterém se hovořilo na online setkání ředitelů a ředitelek základních škol. Elektronický
průzkum, realizovaný v rámci MAP, například
ukázal, že zhruba 2/3 základních škol registrují žáky, kteří doma nemají dostatečné technické vybavení pro distanční výuku – jedná se
ale jen o jednotlivce, ne vyšší počty. Školy měly
také problémy se zajištěním vybavení, které by
žákům mohly půjčit – nejprve dlouho čekaly
na slíbené dotace, pak prodejci neměli zboží
na skladě. Větším problémem než samotné
vybavení, je však mnohdy nekvalitní připojení k internetu. Komplikovaná je také situace

v rodinách s více dětmi, kde se musí na počítači a na wifi vystřídat, často i s rodiči, kteří
pracují z domova.
Přes uvedené problémy je podle Jany Čechové potěšitelné, že i sami pedagogové mají
zájem se i v této kritické době vzdělávat,
třeba prostřednictvím webinářů, tedy online
seminářů. „Tento týden jsme uspořádali webinář na téma Psychohygiena pro pedagogy v době
distanční výuky, zúčastnilo se ho 12 lidí. Pokračuje i online setkávání pracovních skupin MAP,
sešli se už členové skupin Čtenářská gramotnost
a Matematická gramotnost, příští týden zasednou skupiny Rovné příležitosti a Finanční
gramotnost,“ dodala Jana Čechová. Náročné
na přípravu bude podle ní zejména setkání
skupiny Rovné příležitosti, kterou běžně navštěvuje kolem 30 lidí. „Chceme to pojmout spíš
jako konzultaci strategických a analytických záměrů,“ doplnila Jana Čechová.
Další informace o MAP jsou na http://leader.posazavi.com/cz/Area.aspx?AreaId=124
a facebooku MAPujeme vzdělávání Posázaví.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.
www.mestotynec.cz
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Projekt Benešovsko žije příběhy pokračuje!
Podnítit zájem žáků o tvůrčí psaní a rozvíjet
jejich talent i povědomí o místní kultuře, hodnotách a historii je cílem projektu Benešovsko
žije příběhy. Pro děti z mateřských a základních škol z ORP Benešov ho připravila Posázaví
o.p.s. ve spolupráci s městem Benešov a Muzeem umění a designu v rámci Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání (MAP). V letošním
školním roce se uskuteční jeho druhý ročník.
„Projekt je hezký a zajímavý a setkal se s velkým
ohlasem. Věříme, že se do něj letos zapojí ještě víc
škol než loni. Předpokládá se ale také jejich větší
spolupráce – bude třeba, aby z prací, které jejich
žáci vytvoří, vybraly deset nejzdařilejších, které
nám pak pošlou do finále. Předvýběr je důležitý, jinak by porota hodnocení příběhů nemusela
zvládnout. To je asi jediná změna proti loňsku,
kdy porota posuzovala celkem 86 prací. Některé
školy jich poslaly pět, jiné ale i 20,“ řekla koordinátorka MAP Jana Čechová.
Předškoláci a školáci mají za úkol vytvořit
příběh, jehož hlavním hrdinou může být (ale
nemusí) reálná nebo fiktivní postava z minulosti nebo současnosti. Jedinou podmínkou je,
že děj musí být zasazen do Benešova či jeho
okolí. Příběhy mladších dětí zapíše pedagog,
autoři je pak mohou sami ilustrovat. Od starších dětí se očekává povídka, pohádka, rozhovor, deník, básnička nebo jiný slohový či literární útvar v rozsahu maximálně jedné strany

A4. Projekt má tři kategorie – MŠ,
1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ – a každá škola
může do dané kategorie nominovat až 10 žákovských prací, které
bude považovat za nejzdařilejší.
„Téma projektu může být jedním
ze zadání distanční výuky, na kterou školy přešly v rámci opatření
přijatých v souvislosti s šířením koronaviru. Žáci totiž mají mnohdy za domácí úkol napsat slohovou
práci,“ dodala Jana Čechová. Pedagogům by doporučila, aby děti
také více přemýšlely nad literárním
útvarem, který si pro příběh zvolí –
nemusejí nutně psát klasické vyprávění, ale mohou vytvořit rozhovor, báseň, reportáž… Porota
totiž ocení kreativitu nejen v obsahu, ale také
ve formě jeho zpracování.
Vybrané práce školy zašlou nejpozději do
31. ledna 2021 v elektronické podobě (nejlépe ve wordovém dokumentu) na adresu
info@posazavi.com, do předmětu e-mailu
napíší BENEŠOVSKO ŽIJE PŘÍBĚHY.
Případně je mohou doručit poštou či osobně
na adresu: Posázaví, o.p.s., Masarykovo náměstí 1, piaristická kolej, 256 01 Benešov. Obálku
označí nápisem BENEŠOVSKO ŽIJE PŘÍBĚHY a uvedou název školy. Z doručených
prací porota vybere 20 nejzdařilejších příběhů.

Jejich autoři budou oceněni a vybrané práce
budou zařazeny do knihy Benešovsko žije příběhy (2. ročník).
První ročník projektu Benešovsko žije příběhy podle Jany Čechové ukázal, že dětí, které
baví psát, je v regionu dost. Od druhého pololetí letošního školního roku proto chtějí v rámci MAP otevřít Klub tvůrčího psaní pro žáky
základních škol, který by jejich lásku k tvorbě
a talent rozvíjel.
Do prvního ročníku projektu se zapojilo 140
dětí s 86 příběhy, 21 nejzdařilejších z nich bylo
zveřejněno v knize Benešovsko žije příběhy,
která byla slavnostně pokřtěna letos v červnu.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Posázaví o.p.s. a město Benešov ve spolupráci
s Muzeem umění a designu Benešov vyhlašují

2. ročník literární soutěže

Benešovsko žije příběhy
Milé žákyně a milí žáci, vážení pedagogové,

srdečně vás zveme na slavnost spojenou s vyhlášením výsledků
projektu Benešovsko žije příběhy, která se uskuteční
všechny
mateřské
a základní
ve čtvrtek 25.Zveme
června 2020
od 16.30 hodin
v Muzeu umění
a designuškoly
v Benešově.

ORP Benešov, aby se do projektu zapojily.

Akce je spojená se křtem stejnojmenné knihy složené z příběhů holek a kluků z mateřských
a základních škol našeho regionu. A to je právě ten důvod, proč byste na ní neměli chybět.
Slavnost pořádáme jako poděkování všem, kteří se do projektu zapojili. Tedy především
s námi
u žákůpedagogům,
zájem oježtvůrčí
psaní.
žákům Pojďte
– autorům, kteří
tvořili vzbudit
příběhy, ale neméně
zajišťovali
koordinaci
projektu ve Podpořit
školách. Všichni
od nás získají
výtisk knihy
Benešovsko žije
je,mladí
abyautoři
rozvíjeli
svůjjeden
literární
talent,
příběhy a další pozornosti. Pro všechny máme připraveno občerstvení a zajímavý program.

a přitom nenásilnou cestou poznávali místní kulturu,

Účast je nezbytné
potvrdit
na info@posazavi.com
tel.: 731
612 436.
hodnoty
a předem
historii.
Věříme, že jenebo
tonabude
bavit!
Prosíme nahlaste i počet osob. Kapacita je omezená.
Těšíme na
vás.
Literární
práce žáků posílejte do 31. ledna
Realizační tým Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Benešov

2021.

Více info na www.posazavi.com
www.mestotynec.cz
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Znovu vychází jedinečná kniha Zdeňka Sternberga Sokolnictví

Dokonalá učebnice i kronika doby – tak lze
charakterizovat knihu Zdeňka Sternberga Sokolnictví. Přestože vyšla poprvé před více než
50 lety, na popularitě neztratila. V rozšířené verzi ji nyní vydává Posázaví o.p.s. Ke koupi bude
po 16. prosinci 2020 ve vybraných knihkupectvích. Objednat ji lze také na info@posazavi.
com.
„Kniha Zdeňka Sternberga je pro sokolníky jednou z nejdůležitějších publikací. Nic lepšího dosud

v češtině napsáno nebylo a domnívám se, že už ani
nebude. Představuje kus evropské sokolnické historie,“ řekl editor knihy a zakladatel Falconia clubu Jaroslav Pelíšek. Výpravná publikace vychází
v exkluzivním rozšířeném vydání u příležitosti
10. výročí zápisu českého sokolnictví na seznam
nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
Původně měla být pokřtěna na jaře v rámci
mezinárodního sokolnického setkání, které připravovala Správa Pražského hradu ve spolupráci
s Falconia clubem. Akci i vydání knihy tehdy
překazila koronavirová pandemie.
„Vydat knihu Sokolnictví pro nás byla pocta.
Zdeněk Sternberg patří k významným osobnostem
regionu Posázaví a velice si vážíme jeho podpory.
Spolupracujeme s ním už více než 15 let, společně
jsme realizovali řadu zajímavých projektů. Kniha
je tak zároveň naším poděkováním za jeho přízeň,“
uvedla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Jádrem publikace je kniha Sokolnictví, která
byla první knihou v naší literatuře věnovanou
jednomu z nejstarších způsobů lovu. Zdeněk
Sternberg v ní na základě vlastních zkušeností
podrobně popsal zákonitosti lovu zvěře pomocí
cvičených dravců. Věnuje se v ní historii sokolnictví, popisuje dravce vhodné k lovu, předkládá
podrobný rozbor obecných zásad sokolnického
výcviku.

Editor knihu doplnil o kapitoly z novodobých
dějin. Připomíná mimo jiné založení Klubu sokolníků při Československém mysliveckém svazu v roce 1967, zápis českého sokolnictví jako
nehmotného kulturního dědictví UNESCO
v roce 2010, znovuzrození výškového sokolnictví v českých zemích nebo biologickou ochranu
letišť. Představuje klub Falconia, Dům sokolníka
na Pražském hradě i pomyslnou síň sokolnické
slávy. V rozšířeném vydání knihy o 280 stranách
je velké množství barevných fotografií a autorských kreseb Petra Indí Straky.
Sokolnictví patří k nejstarším památkám
na seznamu UNESCO – umění lovu s dravými
ptáky je staré více než 5 000 let. V některých
dobách bylo nejpoužívanějším způsobem lovu,
v jiných bylo zase nedílnou součástí nejvyšší politiky. Draví ptáci byli nejcennějším platidlem
králů a dodnes jsou symboly mnoha národů.
V českých zemích má sokolnictví tradici dlouhou téměř 1 500 let. Tuzemští chovatelé dravých ptáků jsou celosvětově uznávanými kapacitami, jejich svěřenci se honosí mnoha úspěchy
a tituly. Čeští sokolníci také aktivně spolupracují
s ochránci přírody na návratu ohrožených ptáků
a dravců zpět do volné přírody.
Informace o prodeji jsou na info@posazavi.
com nebo tel.: 731 612 436.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Boj o Týnecko
Stejně jako na jaře pozastavila i nyní epidemie činnost našeho skautského oddílu.
Ustaly pravidelné týdenní schůzky, poslední
výpravu jsme stihli na konci září a ještě nějaký
čas potrvá, než bude bezpečné a rozumné se
scházet ve větším počtu. Už na jaře jsme ale
přišli s aktivitou ve stylu hledání pokladů pro
naše členy, jejich rodiny a vlastně i veřejnost.
Hlavní bylo motivovat sebe i ostatní, vyrazit
ven a dopřát si pocit vzájemnosti, když jsme
hledali poklady na stejných místech a mohli si
i nechávat vzkazy.

V říjnu jsme na dobrou jarní zkušenost navázali a rozjeli venkovní hru zvanou “Boj
o Týnecko”. Přidali jsme motivaci pro každo-

daný úkol těžký – soutěžíme tedy mezi sebou
jak ve výrobě šperků z přírodních materiálů,
kreslení map našich vesnic, rozdělávání ohně
v přírodě až po otužování se v řekách a rybnících. V půlce listopadu se nám boj blížil
ke konci a konkurence sílila. Pokud jste tedy
zahlédli někoho, jak se koupe v Sázavě nebo
vaří vodu v ešusu uprostřed louky, pak víte, že
to byl bojovník o Týnecko.
Za oddíl TYSAN, Marek
denní výlety a aktivity tím, že jednotlivci nebo
rodiny mezi sebou soupeřili. Pro svoje potřeby jsme si Týnec a okolí rozdělili na celkem
16 menších oblastí a vyhlásili boj o nadvládu
nad každou z nich. Kdo chce nějaké oblasti vládnout, musí vykonat něco, co mu zajistí
podporu místních obyvatel, například sesbírat
v přírodě tašku odpadu, což je pak odměněno
body. Samozřejmě, že počet bodů odráží, jak je

14

Náš oddíl toho dělá mnohem
víc! Chcete vědět co?
Sledujte nás na facebooku:
3. smíšený skautský oddíl TYSAN
nebo navštěvujte naši stránku:
tysan.skauting.cz
www.mestotynec.cz
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Mistrem světa snadno a rychle…

Mölkky je finská vrhací hra, kterou vynalezla společnost Lahden Paikka v roce 1996.
Připomíná Kyykkä, staletou vrhací hru s karelskými kořeny. Mölkky však nevyžaduje tolik fyzické síly jako kyykkä a je vhodnější pro
všechny bez ohledu na věk a kondici. Pro děti
i kmety. Úspěch je založený na kombinaci náhody a dovednosti. Zdroj: Wikipedia
Možná jste ještě nestačili zachytit (stejně
jako redakce TL), že hra mölkky existuje,
natož abyste si ji zkusili zahrát. A představte
si, že v Týnci už máme mistry světa v tomto
sportu. Jsou jimi pánové Olda Hameta, František Kašpárek a Jirka Pospíšil. První dva jmenovaní nám celkem vesele popsali, jak se stát
mistrem světa snadno a rychle.
Začněme pravidly, Oldo a Františku. Jak se hra
hraje?
Je to vlastně házení špalíkem na dřevěné kolíky – kuželky. Ty mají průměr 5 centimetrů,
vysoké jsou asi 20 centimetrů, jsou sešikmené
a očíslované od 1 do 12. Staví se do předepsa-

ného útvaru a asi z 3, 5 metru
se shazují špalíkem. Hraje se
do 50 bodů, a to se nesmí přesáhnout. Pokud k tomu dojde,
sráží se celkové skóre na půl.
Počítají se buď shozené kuželky, pokud jich spadne víc, anebo
hodnota mölkky, pokud spadne
jedna. A kuželky se znovu staví na místě, kde spadly. Takže
taktika spočívá ve znemožnění soupeři uhrát
přesnou padesátku.
Zní to docela složitě, ty počty mě trošku odrazují.
Jak jste se k tomu, pánové, dostali?
To není složité, chce to jen zkusit. A jak
jsme se k tomu dostali. My spolu hrajeme
ping-pong. Hráli jsme ve Zruči, a tam mölkky v mezičase mezi zápasy vytáhli. To bylo asi
před třemi lety. Docela se nám to líbilo, a tak
jsme to taky zkusili. Následně jsme si hru
koupili na internetu a nejprve hráli s dětmi
na zahradě. Je to bavilo, nás taky.
Takže na zahradě jste vymysleli mistrovskou
taktiku a jeli na šampionát?
No nejdřív jsme se jeli jen podívat do Rakovníka, tam bylo mistrovství světa za účasti
asi 140 týmů. Tam jsme to okoukli a příští rok
už jsme hráli na mistrovství Evropy ve Zruči.
Skončili jsme 9 z asi 30 týmů. Takže dobré.
Počkejte, počkejte. Takže žádná kvalifikace není
nutná, to si prostě jen tak řeknete, jedeme na mistrák?
No nejdřív si musíte koupit tu sadu v bedýnce, stojí asi tisícovku. Taky dresy máme a chodíme trénovat. Tak na hodinu jednou týdně.
Něco pro to tedy udělat musíte. Na rozdíl
od jiných sportů není nutná kvalifikace, jen se
platí zápisné. Takže když se rozhodnete být
mistry světa, máte šanci A.
Aha, takže takhle rychlé a jednoduché to tedy bylo.
Koupíte bedýnku a jste mistry světa A. Pojďme si
tedy říct, jak to srpnové mistrovství probíhalo.
To, jestli se nepletu, bylo 3 roky poté, co jste hráli
mölkky poprvé?

8. ročník silvestrovského
plavání otužilců

Ano, tři roky od našeho prvního házení ve Zruči se právě tam konalo mistrovství
světa v mölkky parkuru. Což se hraje stejně,
jen se hází přes překážky. Tak jsme tam jeli,
viděli a zvítězili A. Přivezli jsme zlato, stříbro
i bramborovou medaili.
No a plány do budoucna. Mistry světa už jste,
takže teď už mistrovství planety nebo jak?
Když bude hezky a nebude tahle koronavirová situace, tak budeme jezdit a sbírat tituly
A. Nesmí se to ale krýt s ping-pongem. Ten je
pro nás hlavní. A mölkky? to je jenom sranda,
přece…, a tam už mistry světa jsme A.
Děkuji za rozhovor. Až budete mít trénink,
dejte nám, prosím, vědět. My v redakci také chceme být mistryně světa A.
lm

Děkujeme za přízeň v tomto roce,
přejeme Vám krásné
prožití vánočních svátků
a v novém roce 2021
hodně zdraví, lásky a pohody.

Týnečtí otužilci Vás všechny zvou na už tradiční 8. ročník silvestrovského plavání. Uskuteční se ve čtvrtek 31. prosince ve 14 hodin. Zároveň
proběhne křest nových členů a popřejeme si vše nejlepší do nového roku
2021. Přijďte nás podpořit.
Týnečtí otužilci

www.mestotynec.cz
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PRAVIDLO

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

Ruce Roušky Rozestupy

Pravidelně si myjte ruce teplou vodou
a mýdlem nebo používejte dezinfekci.

ROUŠKY

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

Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ∙ PSYCHOLOG ∙ PRÁVNÍK
NEUROLOG ∙ ZDRAVOTNÍ SESTRA ∙ VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

Jana Kotrlová
tel.: 734 672 498
benesov@dementia.cz

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich
stránkách:

dementia.cz/chat/

-19

VID

CO

RUCE

∙ Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
∙ Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
∙ Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
a nevíte, co vás čeká?
∙ Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙ Chybí vám informace?

KONTAKT PRO
BENEŠOV A OKOLÍ:

3R

2m

ROZESTUPY
Dodržujte bezpečné rozestupy
alespoň 2 metry od ostatních osob.

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

1221

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla

Týneckých listů
je v pátek 29. 1. 2021.
Tento termín je závazný.
Inzeráty do

Týneckých listů

Koupím
řadovou
garáž
v Týnci u lesa.

posílejte na

radnice@mestotynec.cz
16

Cenu respektuji.

+420 776 887 302
www.mestotynec.cz
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Thajské masáže

PROSINEC 2017
týnecké listy

KLENOTNICTVÍ
KLENOTNICTVÍ
HODINÁRSTVÍ
HODINÁ�STVÍ

v Týnci nad Sázavou

OTEVŘENO

Vanzura
Van�ura

Pěší 518, Týnec nad Sázavou
(v budově za klenotnictvím Vanžura)

Provádíme hodinářské
a ua vodotěsných
•• Provádíme
hodinářskéaazlatnické
zlatnickéopravy
opravy
u vodotěsných
hodinek CERTIFIKOVANÉ
hodinek
CERTIFIKOVANÉtlakové
tlakovézkoušky
zkoušky
Výroba zlatých
šperků
•• Provádíme
výkup
zlatana zakázku, vlastní modely
snubních
prstenů
• Prodej a servis hodinek CASIO, CITIZEN, SEIKO, FESTINA,
• BENTIME,
ProvádímeMPM,
výkup PRIM,
zlata ORIENT
• Prodej a servis hodinek CASIO, CITIZEN, SEIKO, FESTINA,
• Zakázkové rytí šperků a dárkových předmětů
BENTIME, MPM, PRIM, ORIENT
více
na www.klenoty-vanzura.cz
• Zakázkové rytí
šperků
a dárkových předmětů

Tradiční Thajská masáž, olejová, aromatická,
masáže zad nebo masáže nohou

RODINNÝ PODNIK
více na www.klenoty-vanzura.cz

A VLASTNÍ PROSTORY
RODINNÝ PODNIK
ZARUČUJÍ
A VLASTNÍ PROSTORY
ZARUČUJÍ CENY
NEJNIŽŠÍ

Objednávky na tel.: +420 608 095 079

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Pěší 518
NEJNIŽŠÍ
CENY

Týnec nad Sázavou
Pěší 518
tel.:nad
603Sázavou
236 281
Týnec

PŘI NÁKUPU 5 POUKAZŮ 1 ZDARMA

PONDĚLÍ – NEDĚLE od 9.00 do 20.00 hod.

tel.: 603 236 281
Přejeme všem našim zákazníkům krásné prožití vánočních svátků
a hodně
štěstí do
nového
roku
Přejeme všem našim
zákazníkům
krásné
prožití
vánočních svátků

e-mail: info@hatthathip.cz www.thajskamasaz-thip.cz

a hodně štěstí do nového roku
www.mestotynec.cz
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Vysloužilé úsporné zářivky – darujte jim nový život
Dosloužila Vám doma úsporná zářivka? Odneste ji na sběrné místo, do popelnice nepatří.
Důvody jsou hned dva.

1
2

Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech,
obchodech s elektrem nebo na místech s malou
sběrnou nádobou, které jsou často umístěny
v supermarketech či nákupních centrech,
na obecních nebo městských úřadech a v řadě ﬁrem.
Nejbližší sběrné místo najdete na www.ekolamp.cz
nebo v mobilní aplikaci „Kam s ní?“.

Více než 95 procent materiálu z každé
úsporky lze recyklovat – rtuť, sklo i kovy.
Zářivky a úsporné žárovky obsahují
stopové množství toxické rtuti, která
je nebezpečná pro životní prostředí.

Vysloužilé úsporné zářivky (sbírají se lineární zářivky,
kompaktní zářivky = úsporné žárovky, výbojky a LED žárovky;
nesbírají se běžné, reﬂektorové a halogenové žárovky)

Přečištěná rtuť je znovu využita v chemickém průmyslu.
Sklo je využíváno jako technický materiál.
Kovy je možné opětovně využít v kovovýrobě.

www.mestotynec.cz
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Sběrná místa
EKOLAMP

Recyklační středisko – zpracování, třídění
jednotlivých materiálů a předání k dalšímu využití.

17
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Pracuj v pivovaru!
Kozel Olda hledá
nové parťáky
do výroby
Neváhej a staň se součástí
Velkopopovického Kozla.
Nástup možný ihned!

prosinec 2020

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
18

014_VPK inzerat_nabor do pivovaru_A4.indd 1

31.01.2020 17:21:30
www.mestotynec.cz
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PRÁCE VE STABILNÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o, (SAF), rokem vzniku 1822, patří mezi nejstarší výrobní společnosti a zároveň je jednou z
nejmodernějších kováren. Mezi naše zákazníky patří přední světové automobilky luxusních značek.

NABÍZÍME:
Nejmodernější technologie
Stabilní zázemí úspěšné české společnosti
Firemní stravování
Možnost ubytování v podnikové ubytovně
Svozovou dopravu z Benešova a Týnce

NÁSTROJAŘ
SOUSTRUŽNÍK

Možnost kariérního růstu
Práci na směnný provoz s nástupem IHNED

KOVÁŘ až 40 000 Kč
NÁSTROJAŘ a SOUSTRUŽNÍK až 38 000 Kč

Obrábí rotační součásti nástroje a
přípravků na soustruhu - samokontrola
Dokončuje dutiny nástrojů pilováním a
leštěním
Provádí rýsovačské práce
Orientuje se v technické dokumentaci
Kompletuje kovací nástroje
Adresa:
Strojmetal Aluminium Forging s.r.o.
Ringhofferova č. 66, Kamenice

OČEKÁVÁME:

KOVÁŘ

Šikovnost a manuální zručnost
Chuť učit se novým věcem
Zájem o řemeslo

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

Vyrábí výkovky ze slitin hliníku
strojním kováním do zápustek
Obsluhuje a seřizuje kovací lisy
Pomáhá upínat zápustky
Dodržuje zásady bezpečné
práce

Detaily k pozicím:

www.strojmetal.cz

www.facebook.com/strojmetal

Týnec nad Sázavou a okolí, Zbořený Kostelec, Pecerady, Bukovany, Chářovice, Podělusy, Chrást,
Krhanice, Lešany, Břežany, Nová Ves, Prosečnice, Kamenný Přívoz a okolí, Hostěradice

rychlost až 30/30
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Víte že, jsme výdejním místem PPL Parcelshop a nově i Zásilkovny?

Díky nové službě Zásilkovny Mezi Námi můžete posílat své zásilky bez front za cenu od 65 Kč!
Více na www.zasilkovna.cz/mezi-nami/

Bližší informace na www.tynec.net, www.pc-servis.cz nebo na prodejně
PC Computer servis s.r.o, Pěší 192, Týnec nad Sázavou Po-Pá 13-17 ; So 9-11
www.mestotynec.cz
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