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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 informovaní 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.
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Mobilní rozhlas informuje hned

Volby do Poslanecké sněmovny se konají 
ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 
2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování probíhá na území České republi-
ky ve 14 volebních krajích.  Hlasuje se  i v za-
hraničí na zastupitelských a konzulárních 
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. 

Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský 
průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb 
v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném 
obdobném zařízení. Voličem je občan České 
republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovr-
ší věku 18 let. 

Více informací najdete na webových strán-
kách Ministerstva vnitra České republiky.
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volby v Týnci nad sázavou – říjen 2021

Na konci června 2021 se uskutečnilo veřej-
né setkání, na němž byla představena první 
(analytická) část strategie pro hospodaření 
s vodou. Cílem strategie je navrhnout řešení 
a možnosti, jak šetrně nakládat s dešťovou 
vodou i jak zvýšit odolnost území města vůči 
extrémům počasí. Zpracovatelem strategie je 
firma Sweco Hydroprojekt a.s. Současně se 
začalo pracovat na druhé (návrhové) části, 

jejíž součástí budou konkrétní opatření jak 
hospodařit s dešťovou vodou a jak zamezit 
odvodu pouze do kanalizace.

Věra Velková, vedoucí projektového řízení

setkání s veřejností – Kam s „dešťovkou“? 

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

Po několika neúspěšných snahách o zís-
kání dotace na novou cisternu to na konci 
roku 2019 vyšlo a Jednotka požární ochrany 
Týnec nad Sázavou - Pecerady uspěla jako 
žadatel o dotaci na novou cisternovou auto-
mobilovou stříkačku. Na cisternu jsme dostali 
dotaci z Ministerstva vnitra – Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR a Středočeského kraje – Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS. 

Stávající stříkačka již dosloužila, a proto 
jsme rádi, že tento podzim bude vyměněna 
za novou, moderní a odpovídající současným 

standardům. Nové vozidlo je vybavené spe-
ciální technikou a věcnými prostředky, např. 
dýchacími přístroji, elektrocentrálou, kvalit-
ním ručním nářadím nutným pro zásahy, sa-
dou pro nouzové otevírání oken, nebo třeba 
i nosítky - páteřní deskou a dalším speciálním 
vybavením.

Věra Velková,  
vedoucí projektového řízení

nová cisterna pro hasiče v peceradech 


