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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
první vydání Týneckých 
listů v roce 2021 přináší 
zprávy z jednání zastupi-
telstva a představení no-
vých projektů, které chceme 
v tomto roce realizovat. 
Nepřehlédněte nabídku po-
moci s očkováním, případně 
donáškou jídla. Pokud jste 

nemocní, v karanténě, nemá Vám kdo přinést 
léky nebo nakoupit, vyvenčit psa, nebojte se za-
volat o pomoc na telefonní číslo 733 741 028. 
Další informace o pomoci jsou uvedené uvnitř 
listů i vylepené na plakátech po městě. Oprav-
du se nejedná o obtěžování, opravdu se nejedná 
o zneužití pomoci, ale o zodpovědné chování. 
Chráníte tím zdraví své a zdraví Vašich spolu-
občanů. Když se s nimi nepotkáte, tak je ne-
nakazíte. Děkuji Vám za to a přeji Vám všem 
pevné zdraví.
V Týneckých listech, a také ze složenek na od-
pad se dozvíte, že od 1. ledna 2021 vstoupil 
v platnost nový zákon o odpadech. Jeho přije-
tím se významně navyšují obcím náklady spo-
jené s uložením směsného komunálního od-
padu na skládkách a dochází k omezení typu 
odpadů, který může být na skládky přijímán. 
Zároveň nový zákon klade důraz na třídění 
odpadu. A to i přesto, že obce už za likvida-
ci tříděného odpadu platí téměř stejně jako 
za prosté skládkování. A navíc jsou s tím spo-
jené další náklady. Třídění a využití odpadu 
je tak výrazně dražší než prosté skládkování. 
Nicméně nikdo z nás nepochybuje, že to má 
smysl. Vždyť množství námi vyprodukované-
ho odpadu je obrovské. Pokud bychom netří-
dili, tak hrozí, že naše děti a další generace už 
zdravé životní prostředí nepoznají. Náklady 
za odpadové hospodářství jsou prostou daní 
za náš spotřební způsob života. Každý z nás ale 
může ovlivnit to, kolik odpadu vyprodukuje, 
a jak tento odpadem půjde dál zpracovat. Ať už 
třídíme více nebo méně, vždy bude nezbytné 
za likvidaci odpadu platit, stejně jako za bydle-
ní, energie či jiné zboží. 
Milí čtenáři a čtenářky, co nevidět konečně při-
vítáme jaro. Věřím, že březen Vás za kamna ne-
pošle a naopak si budeme moci jarní dny užívat 
plnými doušky. Ze srdce Vám přeji, ať jsou další 
měsíce roku 2021 příjemnější, než ty předcho-
zí, stejně jako právě nadcházející jarní období.

Martin Kadrnožka, starosta města

informace z radnice
Je vyhlášena výzva na poskytování půjček z Fon-
du rozvoje bydlení. Žádosti lze podávat do  
24. 3. 2021.
Připravujeme veřejnou diskuzi o umístění fot-
balového hřiště s umělým povrchem a bazénu. 
Podrobnosti zveřejníme v nejbližší době.
Proběhlo výběrové řízení na funkci ředitel Tech-
nických služeb Týnec. Novým ředitelem je od  
1. 3. 2021 Michal Petrášek. Končícímu řediteli 
Ing. Jaromíru Diblíkovi děkujeme za dobře od-
vedenou práci.
Týnecká radnice se letos opět připojí ke kampani 
Vlajka pro Tibet vyvěšením vlajky Tibetu 10. 3. 
2021. Jde o symbolickou akci vyjadřující podporu 
ochrany lidských práv nejen Tibeťanů. 
V objektu obvodního oddělení Policie ČR vznik-
lo bezobslužné kontaktní místo, tzv. POL PO-
INT, kde mohou občané podat jakékoliv trestní 
oznámení, oznámení o protiprávním jednání, či 
informace důležité pro policii, či trestní řízení.

Realizace projektů:
Chodník v Podělusích podél silnice III/10513 – 
1. a 2. etapa – od pily na začátek obce a průtah 
obcí. V březnu budou práce zahájeny
Jakmile to počasí dovolí, budou pokračovat práce 
na úpravě nábřeží pod městským úřadem. Bude 
vybudována pěšina podle řeky a vyhlídkové mís-
to na hrad a na řeku. 
Probíhá návrh Adaptační strategie. Dokument, 
který řeší hospodaření s povrchovou vodou 
v Týnci. Průzkum lokalit proběhl ve spolupráci 
s komisí pro rozvoj města a nyní se připravují 
návrhy na opatření, jak udržet vodu v krajině.
 Intenzivně pokračuje projektování vodovodu 

a kanalizace. V 1. a 2. etapě by se mohla realizo-
vat stavba vodovodu a kanalizace v Krusičanech 
spolu s výstavbou ČOV Týnec a výstavba vodo-
vodu v Peceradech a Kostelci. V těchto míst-
ních částech chystáme diskuzi k podmínkám 
výstavby. Více v samostatném článku. Bohužel, 
z důvodu nesouhlasu kraje se vstupem do no-
vých komunikací nebude možné postavit vodo-
vod v Podělusích a v Chrástu dříve, než za 5 let. 
V Čakovicích příprava pokračuje, ale kvůli složi-
tým podmínkám bude projekce trvat déle.

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•  Smlouva o dílo s Window Holding a.s. na vý-

měnu oken v zadní části budovy v městské 
knihovně za cenu 72.047,93 Kč včetně DPH. 

•  Smlouva o dílo č. M-002-121 s NERA-lift 
s.r.o. na rekonstrukci výtahů v domě Okružní 
275 za cenu 993 000 Kč bez DPH. Jde o opra-
vu dvou výtahů – výměna strojovny a dveří 
na chodbách. Oprava je nezbytná - zvýšená 
poruchovost a častá nefunkčnost výtahů.

Byly poskytnuty dary a dotace:
•  Fokus Vysočina, poskytování sociálních služeb, 

dar 5.000 Kč
•  RYTMUS Střední Čechy, o.p.s., poskytování 

terénních a ambulantních sociálních služeb, 
dar 16.500 Kč

•  Osadní výbor Podělusy, akce dětský den, dra-
kiáda, výroba vánoční ozdob, zdobení stromeč-
ku, vybavení dětského hřiště v Podělusích, dar 
15.000 Kč

•  Osadní výbor Čakovice, akce pro děti, dar 
20.000 Kč
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Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do  
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Více informací najdete na webových stránkách: Ministerstvo vnitra České republiky - volby

Město Týnec nad Sázavou vypisuje výběrové 
řízení na poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje 
bydlení" v souladu s Pokynem rady města č. 
1/2017.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno 
na úřední desce města a ve vývěskách jeho 
místních částí.

Žádost o účast ve výběrovém řízení se po-
dává městskému úřadu na předepsaném for-
muláři do 24. 3. 2021 do 16:00 hod.

Výsledek výběrového řízení projedná rada 
města 29. 3. 2021 a poté zastupitelstvo města 
12. 4. 2021. Výběrové řízení bude ukončeno 
nabídkami uchazečům na uzavření smluv 
o zápůjčce do 14. 5. 2021.

Na co lze půjčku z Fondu rozvoje bydlení 
použít:
Obnova a rekonstrukce

Z fondu například můžete získat půjčku 
na obnovu střechy, zřízení nebo rekonstrukci 
topení, rozvodů vody, odpadů, zateplení fa-
sády. Pomocí této půjčky můžete financovat 
i novou koupelnu nebo pořízení ČOV.
Nové stavby

Půjčka z Fondu rozvoje bydlení Vám po-
může i s vestavbou půdního nebo nástavbou 
střešního bytu. Vybudovat za ni můžete no-
vou studnu nebo přípojky kanalizace a vody.
Koupě nemovitostí

Z fondu se dá spolufinancovat i koupě po-

zemků pod stávajícími bytovými domy a oko-
lo nich (např.: "Kolonka").
A jiné

Další informace, na co vše lze půjčku po-
užít, včetně výše úvěru a podmínek, získáte 
v dokumentu: Pokyn rady města č. 1/2017

lm

Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

•  Osadní výbor Chrást nad Sázavou - osada, 
akce pro děti, dar 15.000 Kč

•  Osadní výboru Chrást nad Sázavou - sídliš-
tě, akce pro děti, dar 15.000 Kč

•  Martina Semrádová, akce pro děti - čaroděj-
nice, indiánské léto, dětský den, vítání pod-
zimu v Kozlovicích, dar 13.800 Kč

•  Klub českého pohraničí, z.s., zajištění piet-
ních a vzpomínkových akcí, dar 1.000 Kč

•  Myslivecký spolek Háj Pecerady, podpora 
spolkové činnosti, dar 20.000 Kč

•  Benešovský klub onkologicky nemocných, 
činnost spolku, dar 1.000 Kč

•  Posázaví o.p.s., Čistá řeka Sázava 2021, dar 
6.000 Kč

•  Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s., zajiště-
ní pravidelných tréninků dětí a mládeže, dar 
13.000 Kč

•  Karhany z.s., kulturní akce v kostele sv. Ka-
teřiny v Chrástu nad Sázavou, daru 5.000 Kč

•  Spolek zdravotně postižených a seniorů, 
rekondiční a relaxační pobyty, na plavání 
a cvičení a na turistické vycházky, dotace 
39.000 Kč

•  TŘI, z.ú. poskytování péče v Hospici Dob-
rého pastýře v Čerčanech, dotace 21.500 Kč

•  SONS ČR, z. s., činnost oblastní pobočky 
Benešov, dar 1.000 Kč

•  Mateřské centrum Motýlek, akce Festival 
s lehkostí motýlka, dotace 35.000 Kč

Informace ze zastupitelstva
Byla schválena změna rozpočtu na rok 2021. 
Více v samostatném článku.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací 
na rok 2021 pro spolky na pravidelnou spor-
tovní a zájmovou činnost pro děti a mládež, 
na jednorázové akce a modernizaci sporto-
višť. Celkem bylo rozděleno 900.000 Kč.
Byl také schválen Akční plán strategického 
rozvoje města na rok 2021 a zásobník pro-
jektů. Dokument obsahuje seznam projektů, 
které budeme v nejbližší době připravovat 
a realizovat. Je zveřejněn na webu města.

Rozpočet města na rok 2021
Hospodaření města v roce 2020 skončilo 

s přebytkem. Zastupitelstvo města schválilo 
úpravu rozpočtu města a část přebytku ve výši 
20,3 mil Kč zapojilo na financování důle-
žitých projektů v roce 2021. Město je nyní 
v dobré finanční kondici. Úvěry jsou spláceny 
v termínech a zbývají finance i na další rozvoj 
města. 

Nové významné akce doplněné do rozpočtu 
města:
•  opravy komunikací a chodníků – nový po-

vrch U Janovického potoka, chodník do Po-
dělus, chodník před čp. 409-412 projekty 
opravy komunikací na Farském kopci, auto-
busové zastávky, chodník do Kostelce, most 
v Krusičanech, stezka podle Sázavy

•  Výměna oken v knihovně a nákup nového 
výpůjčkového programu

•  Rekonstrukce výtahů v čp.275
•  Dešťová kanalizace „u starého hřiště“ na Jí-

lovské
•  Dotace na hospodaření v obecních lesích – 

kůrovec a sucho vyžadují dotaci na obnovu 
lesa

•  Oprava mostku přes Srbínovský potok
•  Výstavba workoutového hřiště na Farském 

kopci
•  Rekonstrukce obřadní místnosti na MěÚ
•  Projektová dokumentace na generální opra-

vu obou DPS (oprava střechy, balkonů a fa-
sády)

•  Projektová příprava modernizace sportovišť 
- hřiště v Chrástu sídlišti, kabiny u fotbalo-
vého stadionu V Náklí

•  Projektová příprava na stavbu vodovodu 
v místních částech – Krusičany, Pecerady, 
Kostelec, Čakovice a Podělusy

•  Projektová příprava na větrání a stínění 
v ZŠ Komenského

•  Projektová příprava na rekonstrukci skaut-
ské klubovny

•  Studie na modernizaci obřadní síně na hřbitově
•  Senior taxi – příspěvek na provoz taxislužby
•  MP manager – nový software pro agendu 

městské policie

•  Nákupy pozemků pro realizaci záměrů měs-
ta – sběrný dvůr, veřejná prostranství, stavba 
vodovodu

•  Nákup technologie na zklidnění dopravy - 
inteligentní ukazatele rychlosti

•  Modernizace ekonomického software rad-
nice

a mnoho dalších drobností…
Kromě výše uvedeného čekáme na rozhod-

nutí o poskytnutí dotací na zateplení a re-
konstrukci ZUŠ, tělocvičny v ZŠ Benešovská 
a obnovy povrchů komunikací ve starém Týn-
ci. Pokud budou dotace přiděleny, pak se akce 
doplní do rozpočtu města.

O průběhu jednotlivých akcí financova-
ných 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 MO-
NITOR na portálu Ministerstva financí.

Martin Kadrnožka
starosta
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V roce 2019 město začalo zpracovávat pro-
jektovou dokumentaci na vodovod a kana-
lizaci ve svých místních částech. Rámcová 
smlouva s vítězem veřejné zakázky firmou 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. byla 
uzavřena v srpnu 2019 na částku 12 417 500 Kč 
bez DPH. Předmětem zakázky je inženýrská, 
projektová a manažerská činnost za účelem 
řešení zásobování pitnou vodou místních částí 
města Týnec nad Sázavou: Pecerady, Zboře-
ný Kostelec, Krusičany, Čakovice, Podělusy 
a Chrást nad Sázavou, a dále odkanalizování 
odpadních vod z Krusičan a Čakovic (v uve-
dených lokalitách není vodovod nebo kanali-
zace).

V září 2020 Ministerstvo životního prostře-
dí vyhlásilo prostřednictvím Státního fon-
du životního prostředí výzvu na financování 
nákladů na projektovou přípravu, stavební 
a zadávací řízení na vodohospodářské pro-
jekty, pro které bude následně vypsána výzva 
v Operačním programu životního prostředí 
2021-2027 na samotnou realizaci.

Město podalo do této výzvy 2 žádosti na:
Projektovou přípravu vodovodu a kanalizace 
Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sá-
zavou

Cílem projektu je zpracování projektové do-
kumentace do fáze dokumentace pro prove-
dení stavby, pravomocného stavebního povo-
lení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele 
stavby Vodovod a kanalizace Krusičany a in-
tenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou. Podaná 
žádost byla schválena a ministr vydal kladné 
rozhodnutí. Předpokládané způsobilé náklady 
na projektovou přípravu činí 3 257 000 Kč, 
z toho dotace je až ve výši 2 931 300 Kč. Pro-
jekt (příprava na zahájení stavby) musí být 
ukončen do 31. 1. 2022.

Projektovou přípravu vodovodu Pecerady 
a Zbořený Kostelec

Cílem projektu je zpracování projektové do-
kumentace do fáze dokumentace pro prove-
dení stavby, pravomocného stavebního povo-
lení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele 
stavby Vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec. 
Podaná žádost je nyní ze strany SFŽP ak-
ceptována a čeká se na rozhodnutí ministra. 
Předpokládané způsobilé náklady na projek-
tovou přípravu činí 3 048 000 Kč, z toho do-
tace je až ve výši 2 743 200 Kč. Projekt (pří-
prava na zahájení stavby) musí být ukončen 
do 31. 1. 2022.

Věra Velková, odbor projektového řízení

1.  Projekt „Automatizace Městské knihovny 
Týnec nad Sázavou“

Městská knihovna Týnec nad Sázavou vy-
užívá od roku 1997 knihovní systém Cla-
vius. Jedná se již o zastaralý systém, který se 
v dalších letech nebude vyvíjet, proto město 
zažádalo o dotaci na pořízení nového kni-
hovního systému Tritius. Přechodem na nový 
knihovní systém získá knihovna katalogizační 
informační systém nové generace, uživatelsky 
přívětivý a dostupný odkudkoliv. Systém bude 
použitelný i v mobilních zařízeních, a tím se 
knihovna o další krůček přiblíží i mladší ge-
neraci.

S financováním projektu z větší části pomů-
že Ministerstvo kultury v rámci programu Ve-
řejné informační služby knihoven. V současné 
době probíhá vyhodnocování doručených žá-
dostí. Výsledky by měly být zveřejněny v břez-
nu 2021.

Předpokládána cena projektu je 260 000 Kč. 
Dotace činí 181 000 Kč.

2.  Projekt „Rekonstrukce školní tělocvičny 
a nářaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou“

Školní tělocvična a nářaďovna Základní ško-
ly Týnec nad Sázavou (Benešovská) si zaslou-
ží celkovou rekonstrukci a také modernější 
kabát, proto se město rozhodlo podat žádost 
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 
do programu na podporu obnovy sportovní 
infrastruktury.

Rekonstrukce bude spočívat v úplné výměně 
podlahy včetně konstrukčních vrstev, polože-
ní nové hydroizolace a sportovního povrchu, 
ve výměně obložení stěn v tělocvičně a ve vý-
měně podlahy v nářaďovně za vinylový po-
vrch včetně výměny obložení stěn.  Zároveň 
na stěnách bude provedena liniová chemická 
injektáž zdiva v kombinaci se sanační omítkou 
z důvodu zvýšené vlhkosti zdiva, která je pa-
trná i zvenku budovy. V rámci vybavení dojde 
k obměně basketbalových košů a volejbalové 
sítě (včetně ukotvení).

Předpokládaná cena projektu je 870 000 Kč. 
Až 70 % nákladů je hrazeno z dotace.

Nyní probíhá vyhodnocování doručených 
žádostí. Výsledky by měly být zveřejněny 
v dubnu 2021.

3.  Projekt „Obnova místních komunikací 
ve „starém“ Týnci nad Sázavou“

V roce 2020 byla mj. zrekonstruována místní 
komunikace 38c Na Potočině, kterou z 50 % 
financovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. 
I v letošním roce byl vyhlášen dotační titul 
na obnovu místních komunikací, proto se 
město rozhodlo požádat o rekonstrukci rov-
nou 6 místních komunikací ve „starém“ Týn-
ci. Konkrétně se jedná o komunikace v ulici 
Lipová, Růžová, Sad přátelství, K. H. Máchy, 
1. máje a U Janovického potoka-Krusičanská 
(dolní část). Celkem se jedná o 1,145 km no-
vého povrhu včetně výměny všech konstrukč-
ních vrstev a současně proběhne rekonstrukce 
vjezdů, chodníků a obrub.

Celkové náklady činí více jak 17 mil. Kč. 
Dotaci lze získat až ve výši 9,3 mil. Kč.

Nyní probíhá vyhodnocování doručených 
žádostí. Výsledky by měly být zveřejněny 
v dubnu 2021.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací 
na činnost spolků v roce 2021. 
Peníze budou rozděleny: 
Program č. 1 – Pravidelná sportovní a zájmová 
činnost pro děti a mládež – vytváření podmínek 
pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravi-
delné sportovní, tělovýchovné, umělecké a zá-
jmové činnosti v Týnci nad Sázavou (okruh 
podpory – pronájmy, cestovné, startovné, odmě-

ny trenérům, ceny, sportovní pomůcky). Celkem 
560 000 Kč. 
Program č. 2 – Akce pro děti a veřejnost nebo 
akce výrazně propagující město – určeno spol-
kům bez ohledu na počet registrovaných dětí, 
které se chtějí konkrétní akcí podílet na spole-
čenském životě obyvatel města, dále propagovat 
historii a současnost města Týnec nad Sázavou. 
Celkem 140 000 Kč. 

Program č. 3 – Údržba a modernizace sporto-
višť – pomoc při provozu sportoviště ve vlastnic-
tví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory 
– provoz, údržba a modernizace sportoviště, 
energie, voda…). Celkem 200 000 Kč. 

Konkrétní přidělené částky pro jednotlivé ža-
datele jsou zveřejněny na webu města v sekci 
radnice – důležité dokumenty.

lm

Dotace na činnost spolků

Podané žádosti o dotaci

Projektová příprava na vodovod a kanalizaci v místních částech
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Na konci roku 2019 skončilo hlasování v an-
ketě, ve které jste vybírali celkem 10 priorit, 10 
investičních akcí, které pomohou zkvalitnit ži-
vot týneckých obyvatel.

Rok se s rokem sešel a je na čase Vás informo-
vat, jak pokročily práce na projektech, které jste 
vybrali jako nejdůležitější.

Nejprve připomeneme vítězné návrhy:
Priority Hlasy
Koupaliště, bazén 88
 Stezka podél Sázavy  
od Bisportu do Chrástu  
k jezu 62
 Obnova starých katastrálních  
cest, doplnění stromořadí  
a obnova studánek 50
Spolkový dům 46
Cyklostezka Týnec – Benešov 44
 Rehabilitace na pojišťovnu  
v Týnci 37
Více akcí pro teenagery 28
Rekultivace rybníků 24
Náměstí z Pěší ulice 23
 Zpřístupnění všech hřišť  
pro veřejnost 22

Koupaliště
Na prvním místě v anketě se umístilo kou-

paliště. V současné době je vybraná lokalita. 
Koupaliště by mělo stát za městským úřadem 
v areálu bývalé teplárny. Proběhla diskuze se 

sportovní komisi, zda by v této lokalitě měl 
být bazén nebo fotbalové hřiště. Stejná diskuze 
proběhne v nebližší době ještě s veřejností, ale 
vzhledem k platným omezením pouze přes vi-
deokonferenci. Pokud se lokalita ve veřejné dis-
kuzi potvrdí, bude následovat architektonická 
soutěž na řešení celého poloostrova Náklí.

Stezka podél Sázavy
Druhé místo obsadilo Vaše přání mít možnost 

procházky podél řeky od Bisportu až do Chrás-
tu. V současné době je zpracovaná studie 
na umístění stezky od Brodeckého jezu k jezu 
Kaňov. V letošním roce zadáme dokumentaci 
na provedení stavby, abychom mohli požádat 
o dotaci v okamžiku, kdy bude tento dotační 
titul vypsán. Část stezky od Bisportu do kempu 
je v realizaci a dokončena by měla být do let-
ních prázdnin.

Obnova starých katastrálních cest, do-
plnění stromořadí a obnova studánek

S přírodou úzce souvisí i třetí příčka a Vaše 
přání obnovit staré cesty, studánky a stromořadí.

Obnovujeme mostek přes Srbínovský potok 
v Kozlovicích, opravíme i navazující cestu. Pře-
krásný starý dub, v jehož stínu se pěšina vine, 
možná zvolíme jako další významný strom 
našeho města a necháme ho odborně ošetřit. 
Tento velikán si určitě takové ocenění zaslouží. 
Vyčistili jsme cestu na Hradečnici v Čakovi-
cích, a stejně tak i cestu z Kostelce do Pecerad.

Rádi bychom udělali i víc, ale potřebovali by-
chom Vaši spolupráci. Dejte nám tip, kde byla 
kdysi cesta a nyní není, kde je potřeba dosá-
zet alej, případně vysázet novou. Možná by to 
mohlo být téma i do participativního rozpočtu, 

kde projekty vymýšlíte Vy a město je platí. (Do 
participativního rozpočtování byl podán návrh 
na Obnovu alejí a starých katastrálních cest, 
který by se v první fázi měl zaměřit na cestu 
mezi Krusičany a Bukovany.)

Spolkový dům
Opravdu si práce našich spolků velmi vážíme. 

Času, úsilí, nadšení a zručnosti, se kterou se čle-
nové spolků starají o to, aby vše fungovalo, tak 
jak má a ještě lépe. Bohužel, tady se nám zatím 
moc nedaří toto přání splnit. Jakmile to situace 
dovolí, chtěli bychom spolu s Vámi napláno-
vat vhodnou lokalitu a požadavky na velikost 
domu. Poté bychom zahájili přípravu stavby.

Cyklostezka Týnec – Benešov
Cyklostezka by měla kopírovat trasu silnice 

do Benešova. Ta je v majetku Středočeského 
kraje, který má zpracovanou cyklokoncepci, 
v níž je nyní prioritou Polabsko. Realizace ta-
kového nadregionálního projektu je v kompe-
tenci Středočeského kraje. Na náš požadavek 
na zahájení přípravy stavby zatím nikdo nere-
agoval. Určitě ale budeme znovu iniciovat jed-
nání v této věci.

Na konci ledna skončil příjem projektů 
do participativního rozpočtu 2021. Měs-
to na participaci i v tomto roce uvolnilo 
500 000 korun, tedy stejnou částku jako loni. 
Je vidět, že se Vám tento způsob ovlivňování 
a především zlepšování kvality života v Týnci 

nad Sázavou pomocí Vašich výborných ná-
padů líbí. Sešlo se totiž celkem 8 projektů 
v celkové výši 1 850 000 korun. Ještě nebu-
deme prozrazovat, o jaké návrhy se konkrét-
ně jedná. Nejprve posoudíme jejich reálnost, 
finanční náklady i majetkové vztahy, tedy zda 
by se realizovaly na pozemcích v majetku 
města. Jakmile bude hodnocení u konce, na-
vrhovatele projektů vyrozumíme o výsledku. 

Následovat bude představení projektů Vám, 
občanům. Vy pak rozhodnete, který projekt 
postoupí do hlasování. V letošním ročníku 

budete mít k dispozici 2 kladné a 1 záporný 
hlas. Realizovány budou ty projekty, které 
získají nejvyšší počet kladných hlasů, a jejich 
celkový součet nákladů nepřesáhne celkový 
limit participativního rozpočtu 500 000 Kč.  

Děkujeme všem navrhovatelům projektů, 
že se do participativního rozpočtování roku 
2021 zapojili a přejeme mnoho kladných 
hlasů.

Denisa Vrbická,  
odbor projektového řízení

Projekty participativního rozpočtu 2021

TOP 10
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Od ledna začal v Čes-
ké republice platit nový 
odpadový zákon. Počítá 
s ukončením skládková-
ní až v roce 2030, avšak 
už nyní zvyšuje poplat-

ky za skládkování. Obce má motivovat k vyšší 
míře třídění.

Město Týnec nad Sázavou proto muselo při-
stoupit k zvýšení ceny poplatku za likvidaci 
odpadu. Od 1. 1. 2021 je výše poplatku 950 
Kč na osobu a rok. Úprava ceny byla nutná 
především z důvodu nárůstu externích nákladů 
na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpa-
du a tříděných komodit, které město nemůže 
ovlivnit. Narůstá množství všech druhů od-

padů, narůstají poplatky za jeho likvidaci, a to 
i u papíru a plastu. Jedním z důvodů je i epi-
demie nemoci Covid-19, díky které vzrostlo 
množství komunálního odpadu, jejž lidé při ka-
ranténě vyprodukují, a také menší zájem odbě-
ratelů po vytříděném odpadu. Zvýšené náklady 
za odvoz odpadů jdou do milionů. Navýšení 
činí cca 21 Kč na osobu měsíčně.

Abychom nemuseli cenu za odpad dál navy-
šovat, je nutné produkci odpadu co nejvíce sní-
žit a třídit, jak nejlépe to jde. Jen tak se nám 
podaří poplatky dál nezvyšovat.

Platba za vodu
Zvýšení se dotklo i ceny vody. Od 1. 1. 2021 

o 3,80 Kč na kubík. To je u průměrné spotře-
by cca 9 Kč na osobu a měsíc. Výnos z navýše-

ní bude použitý na nutnou obnovu vodovodní 
infrastruktury.

lm

Známky na popelnice pro rok 2021 si 
můžete vyzvednout v podatelně měst-
ského úřadu. Vylepit by se měly do konce 
března. Po tomto datu popelnice neozna-
čené povinnou známkou pracovníci Tech-
nických služeb nebudou vyvážet. Slo-
ženky budou zaslány v průběhu března. 
Splatnost poplatku je do 31. května 2021

Poplatek za odpad jsme museli zvýšit

Stavba a rekonstrukce chodníků
Podělusy a Týnec nad Sázavou spojí už zane-

dlouho nový chodník. Děti se dostanou bez-
pečně do školy, dospělí do práce i za nákupy. 
Stavba začne 15. března a hotova by měla být 
během října.

Ještě před tím, 1. března, dojde k rekonstrukci 
chodníku uvnitř Podělus. Díky Posázaví o.p.s. 
se nám podařilo zhruba 75 procent nákladů 
z celkových cca 2, 5 miliónu korun uhradit po-
mocí dotace. Tady by mělo být dílo dokončeno 
do června. Během trvání obou staveb bude do-
prava úsekově řízena pomocí semaforů.
Oprava křižovatky pod hotelem

Další omezení v dopravě začne 1. dubna 
na křižovatce pod hotelem. Středočeský kraj, 

jako majitel komunikace, uplatnil v zákonné 
lhůtě reklamaci na nesprávně uloženou dlažbu 
ve středovém pásu, a proto dojde k její opravě. 
Dlažební kostky budou znovu uloženy do stře-
dového prstence s takovými úpravami, aby vy-
držely i přejezd těžkých nákladních aut. Tato 
oprava skončí 15. května a pro nás to znamená 
další omezení dopravy a další semafory.
Termíny
Pokud to tedy shrneme:

Od 1. dubna do 15. května nás čekají troje 
semafory na trase Týnec (pod hotelem) - Po-
dělusy (na trase a v obci)

Mimo tento termín do 30. června maximálně 
dvoje semafory na trase Týnec – Podělusy

Od 1. července do konce října jedny semafo-

ry na trase Týnec – Podělusy
Veřejná doprava pod dobu stavebních akcí 

bude jezdit podle standardních jízdních řádů, 
je možné mírné zpoždění právě vzhledem 
k semaforům.

lm

Výstavba a rekonstrukce chodníků v Podělusích

Rehabilitace na pojišťovnu v Týnci
Dalšího fyzioterapeuta, který by byl ochotný 

v Týnci napravovat naše záda a byl placený ze 
zdravotního pojištění, se nám sehnat nepoved-
lo. Zařídili jsme ale SENIOR TAXI, které Vás 
může odvézt do nového rehabilitačního centra 
v areálu benešovské nemocnice.  

Více akcí pro teenagery
Chystáme kulatý stůl pro teenagery, kde by 

zástupci mladých měli říct, co jim ve městě 
chybí. Setkání uskutečníme hned, jak to epide-
mická situace dovolí.

Rekultivace rybníků
Rekultivace rybníku v Peceradech je dokon-

čená. Rybník v Podělusích však má více majite-
lů, se kterými se nepodařilo dohodnout na ře-
šení vlastnických vztahů. Město tak nemůže 
žádat o dotaci na úpravu rybníku, který není 

jeho majetkem. Podobná situace je i u dalších 
rybníků v městských částech na území Týnce.

Náměstí z Pěší ulice
Zpracovali jsme filozoficko – architektonic-

kou koncepci, která řeší centrum Týnce na pra-
vém břehu řeky. Najdete ji na stránkách města 
v sekci: Dokumety rozvoje města 

Vzhledem k rozsahu navrhovaných úprav 
směřujeme k vyhlášení architektonické sou-
těže na řešení lokality centra (ulice Družstev-
ní a Komenského), kde návrhy těchto studií 
budou veřejně projednány. Budete tak moci 
rozhodnout, jak naše město bude v budoucnu 
vypadat.

Zpřístupnění všech hřišť pro veřejnost
Všechna hřiště na území města jsou veřejnosti 

přístupná. Rozvrh najdete na: webových strán-
kách města v sekci: Rozvrh sportovišť.

Správcem hřiště v ZŠ Komenského je Zdeněk 
Čech a Miloš Vejvoda, tel: 774 616 806.
Správcem sokolovny ve Zbořeném Kostelci je 
Pavel Škrabal, tel: 607621152.
Správcem hřiště na Farském kopci je Buchtová 
Jiřina, tel: 775 566 840.

TOP 10 2021
Práce na projektech je náročná, ale vzhle-

dem k tomu, že jde o přání obyvatel Týnce, 
jak zvelebit naše město, tak jde o práci, která 
má smysl. A to je potěšující i povzbuzující zá-
roveň. Proto i v letošním roce chystáme setká-
ní s Vámi. U kulatých stolů znovu vybereme 
priority, které nám pomohou dál rozvíjet naše 
město ku prospěchu nás všech. Těšíme se v září 
na shledanou.

lm

Známky  
na popelnice 

2021
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Město Týnec nad Sázavou zavedlo 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 
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 jedno-
členný 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 PřEhlEDNě:
•  Týnec nad Sázavou – Benešov 40 Kč, pří-

padný doprovod 1 osoba zdarma
•  Benešov – Týnec nad Sázavou 40 Kč, pří-

padný doprovod 1 osoba zdarma
•  jedna jízda po Týnci nad Sázavou 30 Kč, pří-

padný 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 so-

ciální pracovník)
•  mimořádná situace bez ohledu na věk (po-

skytnutí služby posoudí sociální pracovník)

V Týnci nad Sázavou, v objektu obvodního oddělení, vzniklo bezobslužné 
kontaktní místo, tzv. POL POINT, kde mohou občané podat jakékoliv trestní 
oznámení, oznámení o protiprávním jednání, či informace důležité pro policii, 
či trestní řízení.

POL POINT je nový bezkontaktní způsob komunikace občana s policií, kdy 
oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, pokud 
řeší události v terénu, ale může vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonfe-
renčně.

Občan může systém POL POINT využít podle svého uvážení, nikoliv však 
v tísni (pokud je ohrožen na zdraví a životě sám, nebo někdo jiný), kdy před-
nostně platí využití tísňové linky 158.

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí 
k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trest-
ného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, 
nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo jiném protiprávním jednání, 
o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán 
požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana 
ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

Více informací: Police ČR - POL POINT
mjr. Mgr. Bc. Vlasta Suchánková

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

SENIOR TAXI v Týnci nad Sázavou

POl POINT v Týnci nad Sázavou

Sníh komplikuje život nejen nám řidičům. 
Také ti, kteří se starají o sjízdnost silnic, mají 
plné ruce práce. A to i proto, aby naše vozy sto-
jící u krajnice  neponičili. Radlice na malé mul-
tikáře měří bezmála dva metry. Pokud řidič před 
sebou hrne sníh a ještě se vyhýbá zaparkovaným 
vozům, moc prostoru k manipulaci mu nezbývá. 
I malý odražený kamínek posypového materiálu 
umí nadělat na čelním skle nebo laku velké ško-
dy. Tam, kde hrozí, že by mohlo dojít k poško-
zení odstavených aut nebo sypač nemůže projet, 
tak tam Technické služby Týnec sníh opravdu 
odklidit nedokážou. Navíc při zhoršeném prů-
jezdu musí jet řidiči sypačů a prohrnovačů ještě 

více než pomalu. Na některých místech města 
pak čekáme opravdu dlouho, než k odklizení 
sněhu dojde, anebo se vůbec nedočkáme. Na-

padlo by Vás, že za to může i špatná průjezdnost 
zaviněná nesprávným parkováním? 

lm

Odklízení sněhu v ulicích brání zaparkované vozy 

V letošní zimě byly dny a obzvlášť rána, že 
bys psa nevyhnal. Zaměstnanci Technických 
služeb Týnec však vyjet museli. V patnácti-
stupňových mrazech odklízeli dlouhé hodiny 
sníh a náledí z chodníků a silnic, abychom se 
v pořádku dostali do práce, k lékaři, na nákup 
a zase nazpět do tepla svých domovů. Poprali 
se s tím se ctí.
Děkujeme Vám za to.

lm
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V lednu strážníci celkem pětkrát odchytávali 
toulavé psy v Krusičanech a v Chrástu i útočí-
cího psa v Peceradech. Jejich pomoci bylo po-
třeba i při vyšetřování a řízení dopravy u čtyř 
dopravních nehod na území města. Pomáhali 
také nemohoucím seniorům, kteří upadli a ne-
dokázali sami vstát. Naopak agresivní osoba 
a podnapilí lidé na dopravním terminálu by 
se bez jejich přítomnosti určitě rádi obešli. I ti 
strážníky totiž zaměstnali, když za pomoci do-
nucovacích prostředků byli z prostoru vykázá-
ni. 

V měsíci lednu a únoru řešili policisté také 

každoměsíční realitu. Špatné parkování a vraky 
aut v ulicích. Počasí se postaralo o komplikace 
v dopravě, a tak strážníci pomáhali i řidičům 
na zledovatělých silnicích v uvízlých autech, 
případně těm, kterým se nepodařilo kvůli mra-
zu nastartovat.

Zima také nahrála vandalům. Městská poli-
cie totiž musela vyšetřovat i poničenou fasádu 
na obchodním domě Hruška, kterou si vybrali 
jako terč pro trénování házení sněhových koulí 
a ledu z místa.

Mezi zajímavé případy z února patří ve spo-
lupráci s Policií ČR zadržení dvou domovních 

zlodějů. A hezkou událostí bylo setkání s  ná-
lezcem, který policistům předal nalezenou fi-
nanční hotovost. Je dobré vědět, že Týnec má 
tak poctivé obyvatele.

V tomto měsíci byl také ze strany PČR před-
staven vedení města a městské policii nový 
produkt POL POINT – kontaktní místo po-
licie, kdy se jedná o nový způsob komunikace 
občana s policií z pohodlí domova, z obecního 
úřadu a z bezobslužné místnosti, která byla 
nově zřízena na obvodním oddělení v Týnci 
nad Sázavou. 

Tomáš Klenovec, vedoucí městské policie

Zaměřujeme se na rozšíření počtu zeleně 
i na její zkvalitnění.  V minulém roce bylo vy-
sázeno na území města Týnec nad Sázavou 
a v jeho místních částech více než 30 listnatých 
stromů a přes 400 keřů růží, šeříků, tavolníků, 
hlohyní, skalníků, tisů, zimolezů, mochen a rho-
dodendronů. Na dopravním terminálu v Týnci 
nad Sázavou bylo vysázeno přes 1 000 ks rostlin 
(trvalky, traviny a cibuloviny) tak, abychom za-
jistili celosezónní efekt kvetení. 

V letošním roce plánujeme vysadit opět další 
desítky listnatých stromů a přes 700 keřů.

Alena Kořínková, Kancelář starosty

Městská policie chytala drzé zloděje i toulavé psy 

Zeleň města

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

Městská policie nabízí majitelům nemovitostí v Týnci nad Sázavou a přilehlých částech 
možnost zvýšeného dohledu nad domy a chatami v době Vaší nepřítomnosti. Strážníci 

budou v rámci své služby Váš dům kontrolovat a Vy se o případných problémech okamžitě 
dozvíte. Podrobné informace Vám poskytne vedoucí městské policie Tomáš Klenovec:  

telefon 721 285 073
lm

Městská policie nabízí dohled  
nad domem i chatou
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Stručně, přehledně – nejčastější otázky obča-
nů a odpovědi, adresy očkovacích míst, data, 
čísla, statistiky. To je nový web, který Středo-
český kraj zřídil speciálně pro očkování proti 
Covidu 19. Adresa webu je: https://ockovani.
kr-stredocesky.cz/

Stránka obsahuje informace o podmínkách 
a očkování v kraji, odpovědi na základní otáz-
ky, seznam očkovacích míst i užitečných kon-
taktů.
•  Nejen pro média je určena část věnovaná 

statistikám z oblasti očkování.
•  Kraj dále zveřejnil na svém Youtube kaná-

lu první z videí z nového seriálu bojujícího 
proti dezinformacím v oblasti očkování.

•  Občané mohou nově také využít linky 
800 124 111, kterou provozujeme ve spo-
lupráci se společností Chytrá péče. Na této 

lince jim asistenti pomohou překonat pří-
padné obtíže s registrací.

•  Pro občany Středočeského kraje, kteří potře-
bují poradit v oblasti očkování, je ve všední 
dny v době 8-17 k dispozici informační lin-
ka 800 710 710.

•  Dotazy lze směřovat také na mailovou adre-
su: covid@kr-s.cz

lm

Vše o očkování proti COVIDu 19

ORL ambulance Týnec nad Sázavou v rám-
ci iniciativy Lékaři pomáhají Česku, prová-
dí screeningové vyšetření antigenními testy 
na Covid 19.
Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny 1x za 5 

dní a je primárně určeno pro bezpříznakové 
osoby. Testování se netýká osob, které prodě-
laly onemocnění Covid 19 v předchozích 90 
dnech. Výsledek je k dispozici za 15 minut, 
o výsledku je vydáno písemné potvrzení.
Více na: antigenní testovaní
Vzhledem k omezené kapacitě je nut-

né se předem objednat telefonicky na čísle 
317701688 nebo 731098979.

J. Mravcová, ORL ambulance  
Týnec nad Sázavou

ordinace orl 
v Týnci testuje 
na COVID-19

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

Pomůžeme Vám s vyplněním on-line registračního  
formuláře na očkování proti COVID-19

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

POMOC S REgISTRACÍ NA OČKOVáNÍ PROTI 
COVID-19 PRO SENIORy 80+ 

ZAřÍDÍME TERMÍN NA ANTIgENNÍ  
TESTOVáNÍ ZDARMA

COVID-19

Do očkování proti koronaviru se podle 
ministerstva zdravotnictví od 1. března 
měli zapojit i praktičtí lékaři. V době uzá-
věrky Týneckých listů však šlo o nepotvr-
zenou informaci. Sledujte webové stránky 
města a mobilní rozhlas, kde Vás budeme 
o aktualitách ihned informovat.

lm
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www.zstynec.cz       www.mestotynec.cz

VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ 

Tajemník Městského  
úřadu v Týnci  

nad Sázavou vyhlašuje

Více informací naleznete na:  
www.mestotynec.cz

referent/ka  
odboru  

výstavby

Termín: 7. dubna 2021 
Čas: 14.00 – 17.30 

Místo: budova Komenského,  
budova Benešovská 

Zákonní zástupci se budou moci zapsat 
na konkrétní čas do časového rozvrhu 
v Mateřské škole v Týnci nad Sázavou, 

časový rozvrh bude zpřístupněn 
v průběhu měsíce března.

Česká spořitelna v Týnci nad Sázavou pře-
stane pracovat s hotovostí. Bezhotovostní ope-
race, komplexní poradenství a finanční servis 
zůstane i nadále zachovaný. Stejně tak zůstává 
stejná otvírací doba.

Změnou, ke které Česká spořitelna od  
1. dubna 2021 přistoupí, je ukončení posky-
tování služeb pokladny (hotovostní operace). 
I tak ale budou moci klienti provádět v Týn-
ci nad Sázavou hotovostní výběry a vklady. 
Ve městě bude od počátku dubna nainstalován 
nový bankomat, který umožní jak výběry, tak 
nově i vklady v hotovosti. Klienti tak budou 
moci provádět hotovostní operace i mimo ote-
vírací dobu pobočky. V případě, že klienti bu-
dou chtít využít pokladnu s fyzickou obsluhou, 
doporučujeme navštívit pobočku České spoři-
telny v Benešově (Tyršova 162).

Bankomaty České spořitelny umožňují také 
například rychlé převody peněz, které se připí-
šou na účet příjemce v tuzemské bance do ně-
kolika vteřin. S obsluhou bankomatů budou 

klientům připraveni po-
moci zaměstnanci po-
bočky spořitelny v Týn-
ci nad Sázavou.

V prosinci proběhla v Podělusích renovace 
válečného hrobu neznámého vojína sovětské 
armády. Ten položil svůj život za obranu naší 
země v době, kdy mír byl téměř na dohled. 
Padl na konci druhé světové války. Díky reno-
vaci se původně dřevěnou ohrádkou ohrani-
čený hrob změnil v místo, které má více pietní 
charakter. O obnovu požádala Ruská federa-
ce, která také byla investorem akce.

lm

Kampaň Vlajka pro Tibet má především 
symbolický charakter a je vyjádřením so-
lidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jed-
ním z nejvýraznějších symbolů, který Ti-
beťané v Tibetu používají při nenásilných 
protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až 
několikaleté tresty vězení.

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Ti-
bet“ vznikla v polovině devadesátých 
let v západní Evropě s cílem poukázat 
na dlouhodobé porušování lidských práv 
v Tibetu. Česká republika se ke kampa-
ni připojuje pravidelně od roku 1996, 
Týnec nad Sázavou od roku 2010. „Ani 
letošní rok není výjimkou,“ uvedl staros-
ta Martin Kadrnožka a dodal: „Vyvěše-
ním vlajky 10. března si připomínáme už  
62. výročí povstání Tibeťanů proti Čínské 
okupaci.“ Stovky vlajek každoročně vla-
jí například v Německu, Francii, Belgii 
a dalších zemích. 

lm

Česká spořitelna 
v Týnci zavírá  
pokladnu

Renovace hrobu  
neznámého vojína

Vlajka pro Tibet 

Zápis do 1. tříd  
a přípravné  

třídy ve školním 
roce 2021/22 
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„Kde to jsem?“ Rozhlížím se po temné míst-
nosti. Je tma. Zřím jen obrysy věcí kolem mne. 
Sáhnu do kapsy. Vyndám mobil a rozsvítím 
baterku. Svítím kolem sebe. Vidím spoustu 
zámků, dvířek a čísel. Uvědomím si, že jsem 
ve školní šatně. Znovu rozsvítím displej, podí-
vám se na čas. Jsou dvě hodiny ráno. Musím 
se vrátit domů, ale dojde mi, že je zákaz vy-
cházení, a i kdybych chtěla domů, tak nemůžu, 
protože je zamčeno. „Třeba tu někdo bude,“ po-
myslím si. Vyjdu po schodech. Škola je úplně 
prázdná. Nahlížím do tříd, kabinety jsou bohu-
žel zamčené. Nikde nikdo. Jsem tu úplně sama. 
Je to děsivé a smutné zároveň. Škola bez žáků 
je jako jabloň bez jablek, neužitečná. Jednodu-
še k ničemu. Vrátím se do mé kmenové třídy, 
rozsvítím, sednu si na své místo a rozhlédnu se 
kolem sebe. Představuju si spolužáky. Sedí v la-
vicích, či na lavicích a dělají to co běžně, hlou-
posti. Chováme se jako divá zvěř a přesně to se 
mi na nás líbí. Vidím všechno tak živě. Cítím 
se šťastná, plná radosti, je to jako film, co se 
mi přehrává přímo před očima. Ani si neuvě-
domím, že je to jen představa, dokud mi neu-
kápne slza a nerozplyne se na lavici. V tu chvíli 

všechno zmizí a já jsem ve třídě zase úplně 
sama. Bezdůvodně sáhnu do lavice. Co to je? 
Myslela jsem, že je prázdná, ale přece z ní vy-
táhnu malý papírek. Je několikrát přeložený. 
Rozložím ho. Drobným písmem na něm stojí: 
„Marie Terezie založila povinnou školní docház-
ku.“ Už vím, je to můj tahák na test z dějepisu, 
který jsme stejně nepsali. Usměju se, když mi 
upadne další slza přímo na papírek a rozmaže 
inkoust. Zmuchlám ho, pak vložím do kapsy. 
Znovu se rozhlédnu, můj film z představ opět 
pokračuje. Třídou prochází jedna paní učitelka 
za druhou. Některé se zastaví a říkají, jak jsou 
rády, že jsem opět zpátky ve škole. Jiné pospí-
chají do svých tříd. Podívám se na lavici a řek-
nu: „Jsem ráda, že jsme opět spolu.“ Najednou 
mi dojde, že mluvím s lavicí. Zarazím se, snad 
mě nikdo neslyšel? Ale uklidním se, je to jen 
moje představa, nikdo tu ve skutečnosti není. 
„Nikdo tu ve skutečnosti není.“ Přehraju si 
zpětně a oči se mi naplní slzami. Už nejsem tak 
šťastná. Slzy se mi valí po tvářích. Já pláču. Tak 
ráda bych byla znovu tady s kamarády, s uči-
teli, s učebnicemi plnými úkolů i s testy. Proč 
nemůže být všechno jako dřív? Z usilovného 

pláče mě vyruší školní zvonek. Automaticky 
se postavím vedle lavice, ale zvonek nepřestává 
zvonit. Melodie zvonku se pomalu mění, až mi 
dojde, že to není školní zvonek, ale můj budík. 
Otočím se v posteli a vypnu ho. Podívám se 
na hodiny, je 7:00. Za chvíli začíná vyučová-
ní, ne normální, nýbrž online. Promnu si oči 
a zjistím, že jsou trochu vlhké. Kéž bychom se 
mohli vrátit zpátky. Doma to není taková zá-
bava jako ve škole. Doufám, že se situace brzy 
uklidní a my se zas sejdeme v lavicích.

Kristýna Jašková, 8.A

Tento školní rok jsme se bohužel do školy 
mockrát nepodívali. Od října se stále učíme for-
mou distanční výuky, která má své plusy a mí-
nusy.

 Nebudete mi věřit, ale učení z domova je 
náročné jak pro žáky, rodiče, tak i pro učitele. 
Nejdříve bych začala plusy. Líbí se mi, že můžu 
vstávat pět minut před začátkem hodiny a ne-
musím do školy dojíždět. Mám více času pro 
sebe. Tím, že do školy nedojíždím, vyvaruji se 
různých infekčních nemocí. Pokud mě přepad-
ne hlad, vždy je něco dobrého po ruce, co mohu 
sníst i během online výuky. Můžu být klidně 
celý den v pyžamu a nikdo si toho nevšimne. 
Tím bych asi uzavřela plusy. Přejdeme na mí-
nusy. Když nepochopím nové učivo, musím 
se ho doučit sama. Počítač mi plně nenahradí 
přímý kontakt s učitelem ve škole. Přijde mi, že 
jsme při prezenční výuce stihli probrat více uči-
va v hodině. Paní učitelka nám novou látku při 

online výuce trpělivě vysvětlí, ale procvičování 
je na nás. Stýská se mi po spolužácích, se kte-
rými jsem si užívala spoutu legrace o vyučování 
i o přestávkách.  Setkáváme se pouze online a to 
není to, co bychom chtěli, ale jinou možnost 
v této době nemáme. Naštěstí jsem v 6. ročníku 
a učení zvládám sama bez asistence rodičů, kteří 
mohou chodit do práce. Nechtěla bych být v 9. 
ročníku a připravovat se pomocí distanční výuky 
na přijímací zkoušky středních škol. Doufám, že 
až já se budu rozhodovat, na jakou střední školu 
půjdu, bude již virus poražen a já se budu moci 
připravovat na zkoušky ve škole.

Raději bych chodila do školy každý den 
jako dříve. Setkávala se se spolužáky a jezdila 
na školní výlety a vzdělávací akce. Věřím, že lid-
stvo virus porazí a vše se vrátí opět do normálu. 
A jednou o tomto těžkém období budu vyprá-
vět svým dětem.

Viktorie Mergešová, 6.B

Zavřená škola očima dětí

už je to dlouho, co jsme se neviděli. Mně to 
strašně leze na nervy, že musíme být doma, 
nosit roušky atd. Mě dokonce donedávna ně-
kdo pořád odpojoval ze schůzky. A navíc nás 
příští rok čekají přijímací zkoušky. Nevím, jak 
se s tím popereme?
Mám strach, že po téhle pandemii bude lid-

stvo hloupější a tím více připraveno k záhubě, 
například umělou inteligencí. Jen protože aj-

ťáci zadali špatně počítačový kód třeba na va-
ření a místo zvířat či jiných potravin budou 
chtít vařit nás, ale to už moc předbíhám. 
Doufám, že se brzy vrátíme do školy a vše 

se vyřeší. A jak se daří tobě? Nenudíš se tam? 
Není ti smutno? 
Odepiš, prosím, přes paní vrátnou.

S příjemným pozdravem  
tvůj Lukáš, 8.A

Doma se učím už skoro jeden rok a vůbec se 
mi to nelíbí. Naučil jsem se více s počítačem, 
a to je jediné plus, jinak to ve škole bylo lepší. 
Doma se učím v pokoji se svým starším brat-
rem. Každý den máme asi tak 3 online hodiny 
a z ostatních předmětů dostaneme zápisky. Po 
online hodinách si odpočinu a jdu dělat úkoly.
Učit se doma je složitější, protože mne tu vše 

rozptyluje. Chybí mi škola a rád bych se do 
ní vrátil.

Milá skříňko, Dobrý den, mé jmé-
no je Vojtěch Mojdl.

Vzkaz do zavřené školy

Dopis do zavřené školy



týnecké listyleden / únor  2021

11www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Těšení na školu neutuchává stejně jako tou-
ha po normálním životě. Chybí mi časy, kdy 
jsme dělali všelijaký blbosti na všelijakých 
místech. Hráli jsme hry, seděli na lavicích, i 
když nás napomenuli učitelé. Samozřejmě 
nemůžu vynechat dělání úkolů před hodinou. 
Náš způsob byl speciální, většina lidí dělala 
úkol a další dva kontrolovali dveře, jestli ne-
jde nějaký učitel. Také jsme si půjčili něčí sešit 
na opsání, no přece to nebudeme dělat sami. 

Taky mi chybí ranní cesty do školy, když jsem 
vstával do tmy nebo když jsem dělal snídani 
rychleji, než ji jedl. Pokud bych se vrátil do 
školy, tak bych se začal učit, abych byl vzorný 
student. Dokonce bych mohl jíst vlastní sva-
činy. Jelikož jsem doma, tak si ráno udělám 
kafe, a to je moje snídaně. Kdybych chodil do 
školy, dělal bych si dobrou snídani, protože 
bych věděl, že bych pak měl hlad jako vlk. Ne-
jen mě chybí škola. Krabička už umřela hlady, 

taška zase dychtí po sešitech, postel má zase 
pěkně napilno a klávesnice už nemůže. Rád 
bych se zase oblékl do civilního oblečení, vždy 
je lepší než pyžamo. Také mi chybí učitelský 
sbor, i když u toho si nejsem tak jistý😊.  Ale 
nejvíce ze všeho mi chybí naše třída, sice jsme 
někdy fakt strašní, i tak je mám všechny rád 
a chybějí mi.

Tobiáš Prosický, 8.A

Škola i distanční výuka mají své plusy i mí-
nusy. 

Škola je místo plně legrace, spolupráce, ka-
marádství. Naopak distanční výuka, žádný so-
ciální kontakt atd. Nemůžeme si užít zábavu 
se svými přáteli. 

Natálie Málková, Eliška Kadeřábková, 6.B

„Ach jo,“ vzdychám si. Zase pondělí. Sice 
nechodíme do školy, ale alespoň se učíme 
doma. Nemusím už vstávat tak brzo, ale i tak 
by mi nevadilo si tu hodinku, dvě přispat. 
Jsem rád, že rok 2020 je za námi, protože 
nebudeme si nic nalhávat. Ten rok byl straš-
ný! A to mi potvrdí většina z Vás. Začalo to 
objevením covidu, požáry v Austrálii, krizový 
počet nakažených v Itálii (což bylo úplný nic 
oproti tomu, kolik nakažených na konci roku 
bylo v Česku), příchod karantény, pak bylo 
v létě kritické povolení opatření,  a pak se to 
s námi v druhé polovině roku vezlo z kopce. 
Nic dobrého v tom roce se nestalo, ale dou-
fám, že to je vše za námi a my budeme mít 
život jako před rokem 2020.
Ale největší rána pod pás byla karanténa. 

I když byla všem corona jedno, tak prostě 
toto opatření postihlo všechny. Hodně lidem 
se to nelíbilo, ale bylo to potřeba, a pokud to 
někdo nebude dodržovat, tak ta karanténa 
tu bude o to déle. Ale je tu spása! Očkování! 
A to snad vše vylepší.
Kéž by to bylo vše už za námi. Vždyť tohle 

není normální život. Já si ani nepamatuju, jak 
jsem spal u kamaráda, a blbli jsme do noci. 
Já si ani nepamatuju, jak jsme běhali venku, 

dělali různé blbosti a hráli fotbal. Na mě ta 
karanténa měla takový vliv, že se mi stýská 
i po škole! To místo, kde nechce být poma-
lu nikdo. A já nenáviděl vstávání. Ale dal 
bych cokoliv, abych mohl normálně chodit 
do školy za kamarády, abych se mohl i nor-
málně učit. Takhle se nedá žít. Jsme doma za-
vřený jak krysy a máme skoro vše zakázaný. 
Cokoliv bych dal za to, abych mohl vstávat 
v šest, abych mohl jít do školy, abych se mohl 
normálně učit. Tohle vše byly aktivity, které 
jsem z celého srdce nenáviděl, ale dělal bych 
je s radostí jen proto, aby se to vše vrátilo 
do normálu. Chudák moje židle, která musí 
plakat z toho, že jsem ji nezahřál už skoro 
rok. A co pak stůl, na kterém jsem napsal 
tolik testů a několik jich bylo i úspěšných. 
Také moje pantofle, jež jsem prochodil čas-
tým chozením z třídy do třídy. Všichni jsme 
přišli v tomto roce o něco cenného pro nás. 
Za mě to byla volnost. Mohl jsem se stýkat 
s kýmkoliv a kdekoliv.
Ale mám jednu krásnou věc z tohoto roku, 

bez které bych to určitě nedal. Kamarády!  
Respektive kamarády, se kterými hraju hry 
na počítači. Ano, vím, říkáte si, jak může mi 
počítač nahradit reálný kontakt s lidmi? Ale 

ani nevíte, jak je super, když skončím výuku, 
tak si zapnout na chvíli počítač, ani nemusí-
me hrát, ale jen si povídat s kámošema. To mi 
dá tolik energie, že pak mi to tolik nevadí. 
A tímto bych jim všem chtěl poděkovat, že 
ačkoliv jsme nemohli žít normálně, tak tihle 
hoši mi pomohli zvládnout toto strašlivé ob-
dobí a přeji všem, aby měli šanci mít kamará-
dy i přes hry a nejen ze školy. Reálný kontakt 
nikdy nenahradíte, ale tohle dokáže zalepit 
vaše rány na duši dostatečně.

Vojtěch Belovický, 8.A

             ŠKOLA + - 

                 Větší přehlednost učiva  Vstávání brzy

               Sociální kontakt  Úkoly na víkend 

                Větší stíhání učiva  Nošení roušek 

    DISTANČNí VýuKA  + - 

          Nemusím si připravovat  Menší sociální kontakt 
  tašku (učení mám doma) 

              Není potřeba vstávat brzy Věčné sezení 
   u počítače/mobilu

               Interaktivní hry o hodinách  Problémy s WiFi 
  (ne vždy)   

  Více času na sebe Nestíhání úkolů  
   na přesný termín  
   (moc úkolů) 

Návrat do školy

Zavřená škola

Traumata z karantény     
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Vím, tahle doba není jednoduchá nejen pro 
žáky, ale ani pro učitele. Samozřejmě i pro se-
niory, zkrátka pro nikoho to není lehké. Dnes 
se spíše zaměříme na distanční výuku:
Plusy a mínusy distanční výuky
+ nemusíme vstávat tak brzy 
+ můžeme strávit více času s rodinou
+  žáci, co nejsou z Týnce nad Sázavou, nemu-

sejí dojíždět do školy 
-  rozhodně se toho naučíme méně, než kdyby-

chom byli ve škole
-  odkládáme úkoly na později a často na ně 

zapomeneme
- někdy s námi nespolupracuje technika
- nevídáme se s kamarády
-  rozvrh distanční výuky se někdy změní, pro-

to nějací žáci mohou zapomenout  na online 
hodinu 

Z mého pohledu
Z mého pohledu má distanční výuka více 

mínusů, i když například pozdější vstávání si 
užívám. Moc mi ale chybí kamarádi ze školy 
a sportovní aktivity…. 

Amélie Berková, 6.B 

Přestože školní družinu nemohou někteří 
žáci navštěvovat, pravidelně se na stránkách 
základní školy objevují inspirace, jak využít 
volný čas. Děti si mohou nejen přečíst zají-
mavé aktuální články, ale podle návodu něco 
vyrobit nebo si dokonce zasoutěžit! Vyhlásili 
jsme soutěž o nejzajímavější fotku krmelce. 

Soutěž jsme vyhodnotili a vítězkou se stala 
Sofie Mašková ze 4.C. Před prázdninami jí při 
prezenční výuce osobně pogratulovala a pře-
dala odměny vedoucí vychovatelka Milena 
Hranostýlová..

Milena Iblová 

Dnes bych chtěla zmínit dost řešené téma: 
online výuka. Když budu mluvit za sebe, tak 
mě to vůbec nebaví. Štve mě, že nemám žádný 
režim, a taky že si z celé online hodiny vlast-
ně nic neodnesu. Ze začátku to bylo fajn, ale 
teď to opravdu nezvládám. Nejhorší na tom je, 
že my deváťáci přicházíme za prvé o poslední 

společné zážitky, a za druhé o dost z učiva. Jak 
máme zvládnout přijímačky na SŠ, když vět-
šina z nás nedokáže u toho počítače pořádně 
vnímat? Myslím si, že to jde, jak se říká: „Jed-
ním uchem tam, druhým ven.“  A jak říká dost 
učitelů, stejně je to z nějakého hlediska dost 
zbytečné. Co tak nějak vím, tak jen málokdo 

opravdu sedí u počítače a vnímá učitele tak, 
aby z toho něco měl. Tahle doba je fakt na nic, 
ale musíme to nějakým způsobem přežít.  

Takže doufám a chci, tak asi jako většina 
dětí, aby se školy otevřely co nejdříve a my 
mohli dál studovat jako dřív.

Eva Dvořáková, 9.C

Online výuka neboli výuka doma

Distanční výuka 

Distanční zájmová činnost 
ve školní družině 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU
pořádá 44. ročník dálkového pochodu

1921 – 2021 – 60 let od založení 
KČT – Týnec nad Sázavou

v sobotu 17. dubna 2021

Posázavím  
krajem Svatopluka Čecha

START: BiSpoRT – 7.00 – 10.00 hod.   Cíl: BiSpoRT do 19.00 hod.   TRASy: 9, 16, 24 35, 50 km

Dne 20. 2. 2021 oslavil své životní jubileum 90 let pan Ondrej Kečkeš.  
Všechno nejlepší hodně štěstí a zdraví do dalších let přeje syn Petr s rodinou.

gratulace
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I přesto, že se nám všem zdá, že se život za-
stavil a nastalá situace omezuje náš život, naše 
zájmy a koníčky, ve školce je všechno jinak. 
Ne, že by se nám snad Covid vyhýbal. Karan-
téna v jednotlivých třídách občas je, nebude-
me Vám nic nalhávat. Ale vzhledem k tomu, 
že jsme již na začátku školního roku zavedli 
přísná opatření, daří se nám vše zvládat jen 
s nutnými omezeními provozu a vždy jen 
ve třídě, které se riziko bezprostředně týká. 
Zde je na místě poděkovat všem rodičům, 
kteří jsou zodpovědní a vychází nám vstříc, 
pokud už se nějaký problém objeví. 

Poděkování patří ale také všem zaměstnan-
cům mateřské školy. I pro ně je situace velmi 
náročná a riziko ohrožení vlastního zdraví je 
každodenní realitou. 
Ačkoliv se nám tato situace zdá náročná 

a stresující, růst a vývoj našich dětí nezasta-
ví nic. Naše školka i v této době nabízí všem 
dětem prostředí plné kamarádů, tvořivých 
her, nelehkých úkolů. Smějeme se i pláče-
me, podle toho, jak nám zrovna je. Chodíme 
na vycházky na zahradu i do lesa s vidinou, 
že brzy bude lépe. Nic nezmění radost v dět-
ských očích z napadaného sněhu, úsměv, který 

vykouzlí obyčejný bublifuk nebo balónek. Jis-
křičky z očí nevymizí ani v době covidové při 
objevování tajů okolního světa. Přesto, že my 
dospělí máme často pocit marnosti, úsměvy 
a radosti dětí nás ujišťují, že je stále čemu se 
smát a na co se těšit.
 V novém roce přejeme všem mnoho optimi-

smu a pevného zdraví, a pokud by Vám přece 
jen síly docházely, načerpejte trochu té energie 
z Vašich dětí a radujte se s nimi z maličkostí. 
Ať jiskřičky štěstí září z očí malých i velkých.

Za MŠ Týnec nad Sázavou, 
Sandra Palečková

život ve školce se nezastavil
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  Modrá oktávie sjela z hlavní silnice k ben-
zinové pumpě, elegantním obloukem minula 
čerpadla a zastavila přímo před obchodem 
s rychlým občerstvením. Z auta vystoupila 
menší žena oblečená ve tmavém kabátu a za-
běhla dovnitř. Povzdychla jsem si. Léto skon-
čilo a počasí o tom rázně vypovídalo. Tlustá 
šedivá hradba mraků se s přicházejícím dnem 
postupně protrhávala, ale sluníčko nikde. 
Ohlédla jsem se. Hodiny na radnici ukazo-
valy čtvrt na osm, ale rozeznat malou ručič-
ku vyžadovalo opravdu dobré oči, nebot' se 
v ranní mlze dočista ztrácela. Nekonečné če-
kání na opožděný autobus do Vimperka mě 
už unavovalo. Začala jsem už zvažovat cestu 
po svých, když se autobus konečně vynořil 
za mateřskou školkou a drkotal se po staré 
silnici směrem k nám. Zvedla jsem se z dřevě-
né lavičky a s pár dalšími cestujícími zamířila 
k autobusu. 

Za dvacet minut jsem vystoupila na kraji 
Vimperku. K farmě to byl ještě kousek cesty, 
a tak jsem se svižným krokem rozešla smě-
rem, kterým už takhle chodím 10 let. Muzika 
mi hrála ve sluchátkách, jak se okolo mě zača-
ly míhat bílé příčky ohrad pastvin. S přícho-
dem do stáje jsem se zaposlouchala do zvuku 
chroupání sena a přešlapování koní. Byla jsem 
tam první. 

Vyšla jsem ven a kriticky vzhlédla k nebi. 
Na nehybně modré obloze se vznášely jen 
zbytky šedivých mračen. Rozhodla jsem se, 
že toho využiju a vyjedu si na vyjížďku. Přece 
jen budeme následující chladné měsíce trávit 
spíše v jízdárně. 

Zasunula jsem nohu do třmenu a vyhoupla 
se do sedla bílé kobylky. Princezna napřímila 
uši, když pochopila, že se vyráží ven do lesa, 
a ne na jízdárnu. Rychlým klusem mě nes-
la po písčité cestě směrem na Borová Lada, 
avšak já ji vedla nalevo ke sklizeným polím. 
Vzduch byl prosycený nádhernou říjnovou 
vůní. Zaklonila jsem hlavu a pozorovala je-
řáby, kteří ve formaci písmene V táhli nebem 
k jihu. Pestré barvy listů na stromech přes 
noc vybledly, zářivá zlatá a rudá se proměnily 
v matnou žlutou a šustivou hnědou, příroda 
ztratila sílu. Obrátila jsem obličej od větru 
a jednou rukou si narovnala límec bundy. 
V prudkých větrných náporech se ohlašo-
valo tušení mrazivého chladu. Princezna se 
rozběhla cvalem a já jí až nahoře na vrcholu 
kopce přitáhla otěže a otočila se v sedle. Mi-
lovala jsem pohled dolů na boží muka a teď 
již i vzdálenou stáj.

Náhle se mi ale rozbušilo srdce s pohledem 
na zjevení, jaké jsem v následujících vteřinách 
mohla sledovat. Skupina černě oděných jezd-
ců na koních mířila cestou kolem božích muk 
do lesa. Nikdy jsem je tu neviděla, ačkoliv 

pověsti o nich byly známé po celé Šumavě. 
Vypadali nebezpečně. Všichni byli vyzbroje-
ni kušemi a nelítostnými výrazy. Jejich koně 
byli divocí a nezkrotní. Zlatá udidla se třpy-
tila do dálky. Dunění kopyt znělo, jako by se 
blížila bouře. Bála jsem se, ale byla jsem jimi 
natolik fascinovaná, že jsem od nich nemoh-
la odtrhnout oči. Jeden z jezdců s orlí tváří 
a krutým zahnutým nosem náhle otočil hlavu 
směrem ke mně. Jeho blýskající černé oči se 
setkaly s mými. Uhrančivý pohled mě pro-
bodával, hruď se mi sevřela. Leknutím jsem 
prudce pobídla Princeznu a nasměrovala ji 
do lesa. I na ní bylo vidět zděšení. Ponořily 
jsme se do moře stromů. Mezi kmeny pano-
valo málem bezvětří, vítr jen pohupoval vr-
cholky korun a listí spadané na úzkou stezku 
tlumilo zvuk kopyt. Cvalem jsme se proplé-
taly lesem. Kobylka tu znala každou pěšinu 
a každou cestu, takže to nebylo složité. 

Dorazily jsme na kraj mýtiny, kde jsem ji 
zarazila. Chvíli jsem jen popadala dech. „Už 
je to dobrý, Pepí,“ pohladila jsem ji po hřívě. 
Princezna si odfrkla. Byla neklidná, chtě-
la dál. Adrenalin mě stále neopouštěl a já 
se snažila vymyslet, jakým způsobem se co 
nejrychleji a nejbezpečněji dostat ke stáji. 
Rozhodně jsem nechtěla riskovat opakova-
né setkání s jezdci. Rozhodla jsem se projet 
skrz les a vrátit se přes Nové Hutě. Povolila 
jsem koni otěže a pobídla ho do klusu. Měla 
jsem hlavu plnou myšlenek, a tak mě strach 
pomalu opouštěl. To jsem ale ještě nevěděla, 
co mě čeká. Při výjezdu z lesa ve mně zatr-
nulo s pohledem na hrůznou scénu. Obloha 
byla tmavá. Ve vteřině se strhla velká vichřice, 
která lámala větve a stromy ohýbala, jako by 
to byla stébla obilí. Černí jezdci hnali koně 
mým směrem. Jejich křik, ržání koní, to vše 
doprovázené zuřivým psím štěkotem, mě při-
bil k sedlu. Neodvážila jsem se ani pohnout. 
Strachy jsem lapala po dechu a modlila se, 
aby se mi to snad jen zdálo. Z očí mi vytrysk-
ly horké slzy a stékaly po tváři. Najednou vše 
utichlo.

Otevřela jsem oči. Ležela jsem na písčité 
cestě kousek od stáje. Malé kamínky se mi 
zabodávaly do zad. Princezna stála vedle mě 
a spokojeně okusovala zbytky plevelu, co pro-
růstaly pískem. Podzimní slunce mi chabým 
paprskem svítilo do očí. Ptáci si prozpěvova-
li. Po koních a jejich nebezpečných jezdcích 
nebyla ani stopa. Všechno vypadalo klidně. 
Byla jsem zmatená. Prudce jsem sebou trh-
la, když jsem uslyšela přibližující se kroky. 
Kvapně jsem se otočila a s úlevou si oddychla. 
Můj kamarád Kuba seskočil z koně a přibě-
hl ke mně: „Co se tu válíš?“ Přeslechla jsem 
výsměch v jeho hlase a s radostí ho objala. 
„Jsi v pořádku?“ ptal se. Mlčky jsem přikýv-
la a pomalu se zvedla. Bolela mě záda a stá-
le jsem byla v šoku. „Princezna se lekla a já 
spadla,“ spustila jsem první lež, co mě na-
padla. Nechtěla jsem mu lhát, ale taky jsem 
nechtěla, aby si myslel, že jsem blázen. Kuba 
se pousmál: „Tak ještěže ti nic není.“ Oprá-
šila jsem si písek z bundy, upravila si helmu 
a sáhla do kapsy, jestli jsem neztratila tele-
fon. „Ty bláho,“ byla moje reakce, když jsem 
z kapsy vytáhla zlaté udidlo. To samé jakým 
byli naužděni koně černých jezdců. „Říkala 
jsi něco?“ ptal se Kuba, když nasedal na svého 
valacha. „Nene,“ schovala jsem udidlo zpátky 
do kapsy a nasedla na opodál postávající ko-
bylku. 

Odmítala jsem tomu uvěřit, snad se mi to jen 
zdálo. Zlaté udidlo však jasně mluvilo o opa-
ku. Toho říjnového rána jsem potkala černé 
jezdce. Šumavskou povídačku, které jsem ni-
kdy nevěřila. Mohla bych dárek od nich pro-
dat, mohla bych si něco koupit… Už nikdy 
bych ale neměla v ruce důkaz, že černí jezdci 
existují. Do dneška je to jeden z nejsilněších 
zážitků, jaký jsem kdy zažila. Ačkoliv moje 
cesty stále směřují k lesu kolem božích muk, 
černé jezdce ani jakékoliv jiné šumavské stra-
šidlo jsem už nikdy nepotkala. Snad to tak 
zůstane. 

I když, kdo ví…
Tereza Morávková, Gymnázium Benešov

Děti píšou příběhy
Černí jezdci
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Hry se slovy, seznámení 
se základními principy 
literárních žánrů, tvorba 
filmového scénáře, beseda 
se spisovatelem, návštěva 
tiskárny či redakce a další 
inspirativní zážitky zaží-
vají členové nového Klu-

bu tvůrčího psaní. Je určený žákům 5.–9. tříd 
základních škol z Benešovska, kteří rádi po-
pustí uzdu své fantazie a v přátelském kolekti-
vu nadšených psavců tvoří malé i větší příběhy. 
Tvůrčími lekcemi provází děti Bc. Jan Vavřín. 
Klub je dalším z výstupů Místního akčního 
plánu vzdělávání II (MAP), který pro území 
obce s rozšířenou působností Benešov realizu-
je Posázaví o.p.s. 

„Velmi zodpovědně jsme vybírali lektora, kon-
zultovali obsah s odborníky a klub připravili tak, 
aby měl pestrou náplň a přinesl žákům mnoho 
nových zážitků. Věříme tedy, že se bude líbit. 
Rádi bychom v něm viděli děti, které mají o psa-
ní opravdový zájem, a umožnili jim, aby mohly 

rozvíjet svůj talent,“ řekla koordinátorka pro-
jektu MAP II Helena Šešinová. 

Klub tvůrčího psaní vznikl z podnětu pra-
covní skupiny Čtenářská gramotnost, kte-
rá v rámci MAP II loni připravila úspěšný 
projekt Benešovsko žije příběhy. Zapojilo se 
do něj kolem 140 dětí, které vytvořily 86 pří-
běhů. Nejzdařilejších 21 povídek, pohádek či 
básniček vyšlo v knize Benešovsko žije příbě-
hy. „Podařilo se nám podchytit děti, které psaní 
a tvorba evidentně baví, a říkali jsme si, že řada 
z nich má skutečně talent a chtěla by se dál roz-
víjet. Přemýšleli jsme nad tím, jak jim pomoci, 
a volba padla na Klub tvůrčího psaní,“ uvedla 
koordinátorka MAP II Jana Čechová. 

Inspirací podle ní byl loňský stejnojmenný 
seminář s lektorem Reném Nekudou, který 
uspořádali pro pedagogy škol z Benešovska, 
a o který byl velký zájem. „Shodou okolností 
jsme poznali Jana Vavřína, který učí v Mateř-
ské a základní škole GAIA v Týnci nad Sázavou 
a je spolužákem Reného Nekudy. Má podobné 
znalosti a dovednosti, líbil se nám jeho nadhled 

a kreativita, takže jsme si řekli, proč to nevyužít,“ 
řekla Jana Čechová. Organizátoři požádali 
o spolupráci ředitele a pedagogy regionálních 
škol, aby zprostředkovali pozvánku k členství 
v klubu dětem a jejich rodičům. 

Klub zatím probíhá online. Až to situace 
umožní, bude „otevřen“ do konce června kaž-
dé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin v zaseda-
cí místnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji 
v Benešově (Masarykovo náměstí 1). 

Projekt MAP II navázal na MAP I a je plá-
nován na 4 roky, do srpna 2022. Přihlásilo se 
do něj 42 mateřských, základních a základ-
ních uměleckých škol z ORP Benešov. Sou-
částí projektu jsou vzdělávací a informační 
akce pro pedagogické pracovníky a ředitele 
škol. Jejich tematické zaměření se upřesňuje 
na základě výstupu Pracovních skupin slože-
ných ze zástupců škol. Byly vytvořeny čtyři 
pracovní skupiny: Financování, Čtenářská 
gramotnost, Matematická gramotnost a Rov-
né příležitosti.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

Děti píšou příběhy
Černí jezdci

Nový dětský Klub tvůrčího psaní

Spolek FAKT-UM ve spolupráci se sprá-
vou Kláštera Sázava vyhlásil výtvarnou soutěž 
na téma „Patroni české země sv. Ludmila, sv. 
Anežka, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop“. Je 
určena pro výtvarníky od tří do 18 let a pro 
dětské kolektivy. Jejím cílem je povzbudit 
v dětech a mládeži zájem o poznávání, pod-
pořit jejich fantazii, tvořivost i smysluplné 
trávení volného času. Vytvořená díla budou 
nabídnuta k prodeji. Výtěžek přispěje k ob-
nově zabílených nástěnných maleb s příběhy 
o sv. Prokopovi v ambitu kláštera a na nákup 
výtvarných potřeb pro tvůrčí programy, které 
klášter pořádá pro rodiny s dětmi a seniory. 
Soutěž probíhá od 10. února do 1. srpna 2021.

Děti mohou vytvořit samostatně nebo jako 
skupina ve třídě, družině či při distanční výu-
ce jeden obrázek nebo trojrozměrný předmět, 
a to jakoukoliv výtvarnou technikou ve for-
mátu A4 až A1. Dílo s označeným jménem 
a kontaktními údaji pak nejdéle do 1. srpna 
doručí na adresu: Sázavský klášter, správa 
kláštera, Zámecká 72, 285 06 Sázava. Na au-
tory označených děl čeká odměna. „Všechny 

práce budou vystaveny v křížové chodbě kláštera 
do konce září 2021 a návštěvníci si je budou moci 
zakoupit,“ uvedla kastelánka Slávka Matoušo-
vá. 

Podle kastelánky má výtvarná soutěž už ně-
kolikaletou tradici a odměny jsou autorům 
předávány vždy v rámci Květinového dne, kte-
rý se letos uskuteční 15. srpna. 

„Zásadním přínosem při přípravě i realizaci 
nejen soutěže, ale následného Květinového dne 
a jeho celodenního programu, je práce mnoha 
dobrovolníků, drobných sponzorů a dárců, tedy 
rozvíjení ‚komunity,“ dodala kastelánka. Vy-
zdvihla přitom letitou spolupráci s neziskovou 
organizací Spolek FAKT-UM a sázavskou 
floristkou Ing. Klárou Franc Vavříkovou, kte-
ré loni navrhla za Národní památkový ústav 
– správu kláštera v Sázavě na mecenášskou 
Cenu Ď. Ve středočeském kole této ankety jim 
nakonec bylo přisouzeno prvenství. 

„Cenu Ď jsme převzali v pražské Galerii Vav-
rys. Stručně by se to dalo shrnout: příjemná gale-
rie, milí pořadatelé a krásně strávené odpoledne. 
Popovídali jsme si s přítomnými, poslechli si no-

minované příběhy i klavírní doprovod, zasmáli 
se a nakonec převzali skleněnou Cenu Ď. Jsme 
nadšeni a hrdi. Je vidět, že naše práce má smysl,“ 
konstatovala Martina Štědrová. 

Cena Ď (odvozeno od spojení „tak ti „dˇ“, 
neboli „tak ti děkuji“) je určena pro mece-
náše a dobrodince v oblasti kultury, charity, 
vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. 
Nominovat na ni lze na úrovni města, kraje 
a republiky. Poprvé byla udělena v Národním 
divadle v Praze v roce 2001. V loňském roce 
poznamenaném koronavirovou pandemií se 
celostátní kolo neuskutečnilo.  

Kontakt pro další informace:
Martina Štědrová, e-mail: stedrova.marti-

na@npu.cz, sazava@npu.cz; tel: 725 875 946 
nebo 605 800 104

 Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

Dětská výtvarná soutěž podpoří obnovu  
fresek v Sázavském klášteře
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Výhled z okna na svatební průvod
Je těsně po Novém roce 2021, ve světě řádí 

koronavirus a mé vzpomínky zalétají hlubo-
ko do minulosti. Určitě to je známka zralého 
věku, kdy se ohlížíme více nazpět.

Vzpomínám na svoji mamku, která usedala 
ke stolu s výhledem na milovanou poděluskou 
zahradu a ještě dál za řeku na Týnec s hra-
dem, kostelem a hotelem. Tento její pohled na 
historické centrum, které jsem si nazvala Tý-
necký špalíček, mám také ráda. Již mnohokrát 
jsem uvažovala o tom, nechat si ho namalo-
vat. Zatím si musím vystačit s fotografiemi. 
Nejkrásnější je sice v zimě pod sněhem, ale 
hezký pohled poskytuje po celý rok.

Nyní však vyhlížím z okna třetího patra 
družstevního domu a sedím u stolu, který pa-
matuje téměř půl století. Je pošmourno, piji 
kávu o desáté a nechávám se unášet vzpomín-
kami. Hledím na školní areál, v němž jsem též 
zanechala svoji stopu a dávám za pravdu ar-
chitektům, kteří tvrdí, že cena bytu stoupá či 

klesá s výhledem z okna. Myslím, že můj byt 
je z tohoto hlediska dobře zhodnocen.

Školní areál se nachází na severním okraji 
města. Za ním už jsou jen pole a les. Dominu-
jí v něm nejstarší a největší stromy, jimiž jsou 
lípy, borovice lesní, borovice černá, borovice 
hedvábná a smrk stříbrný. 

Pojednou můj zrak spočine na dvou stro-
mech, které mi připomínají věrné milence, 
dnes již šedesátileté. Vždyť přece láska kvete 
v každém věku. Těsně vedle sebe totiž vyrostl 
javor klen a douglaska tisolistá – oba přistě-
hovalci ze severní Ameriky. Až nyní po letech 
mi připomínají ženicha a nevěstu. Družičku 
jim dělá vrba křehká, svědky borovice lesní a 
smrk stříbrný. Ostatní svatebčané čekají na 
vršku nad školou. Za nimi vše uzavírá mohut-
ný pěvecký chór – les.

Svatebčané střídají módu dle roční doby či 
počasí. Zimní bílá je dosti vzácná, podzimní 
je zlatá, jarní zeleň v mnoha odstínech a letní 

je pestrá. Dnes se oděli do šedé a černé.
Doufám, že manželství těch dvou ještě 

dlouho vydrží, že jim nikdo neublíží a oni po-
těší další generace. Tuto mařákovskou scenérii 
však spatřím pouze vsedě. Dole pod ní se totiž 
rozkládá již moderna – samá auta, auta, beton, 
parkoviště.

Těším se, až zase zasvítí sluníčko a svateb-
ní průvod se zavlní v jarním větříku. V tomto 
koronavirovém období, kdy jsou zavřené ga-
lerie, výstavy a divadla si snad více začneme 
vážit přírody, které jsme tolik ublížili. Vždyť 
příroda je nejlepší umělec. Vysochala, vymo-
delovala, nakreslila a namalovala umělecká 
díla, jež nikdo jiný neumí.

V současnosti v ní nacházíme útočiště klidu 
a pohody. Snad se jí za to odvděčíme! Třeba 
takovou maličkostí, že dobře vytřídíme odpad 
a snížíme tak svoji uhlíkovou stopu.
PŘÍRODA TO PŘEŽIJE – ale co my?

Eva Vyskočilová

Rádi bychom poděkovali za záchranu naší šestnáctileté dcery Julie. Pan doktor rychlé záchranné služby Marcel Tcuelle byl 18. ledna 2021 ve večerních 
hodinách u zásahu v naší domácnosti. Díky jeho rychlému rozpoznání, že není něco v pořádku s břichem, byla Julie převezena do benešovské nemocnice,

Další velké díky patří panu primáři Maškovi a jeho celému týmu za provedenou operaci, díky níž je Julia stále mezi námi. 
Druhý den byla Julie převezena do nemocnice Motol. Tam se o ni nadále starali a po 15 dnech se vrátila domů.  

Moc všem doktorům a sestrám děkujeme. 
Vděční rodiče

Poděkování
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Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vy-
hlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během roku 
budou – dovolí-li koronavir – po celé Čes-
ké republice probíhat zajímavé aktivity, díky 
kterým se veřejnost dozví více o této pozoru-
hodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém 
žijí. Již nyní však ČSOP nabízí finanční pod-
poru aktivit na pomoc vážkám. 

Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že váž-
ky jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné, 
jsou i symbolem zachovalých vodních ploch 
a mokřadů. Míst, kterých je i přes řady po-
litických proklamací o nutnosti zadržování 
vody v krajině stále větší nedostatek. Nejen, 
že se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde 
dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou 
nevhodným hospodařením (např. intenzivní 
chov ryb) degradovány. Český svaz ochrán-
ců přírody by rád, aby si lidé začali mokřadů 
více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili 
jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým ob-
racíme své zraky coby k přirozené „klimatiza-
ci“ v dobách letních veder, ale i míst plných 
života, plných nejrůznějších – mnohdy i velmi 
vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, 

tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu 

mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje tato 
místa veřejnosti. Nabízí však také finanční 
pomoc dalším subjektům, které by se chtěly 
do ochrany (nejen) vážek zapojit. V rám-
ci Národního programu ČSOP Ochrana 
biodiverzity mohou spolky žádat o finanční 
podporu jak na mapování vzácných druhů, 
tak na drobnější praktická opatření v terénu, 
mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, které 
potřebují vážky pro své přežití. Ti, kteří se 
chtějí starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se 
mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – 
založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky 
jsou organizace, chránící cenné přírodní lo-
kality a pečující o ně na základě vlastnického 
či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP 
nabízí zájemcům o založení pozemkového 
spolku pomoc nejen finanční, ale i meto-
dickou, odbornou a právní. Bližší informace 
o obou programech ČSOP i o aktuálně vy-
hlášených výběrových řízeních, jejichž uzá-
věrka je v polovině března, najdete na webo-
vých stránkách www.csop.cz.

Vyhlášením tematického roku by ČSOP 
rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny 
rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k za-
pojení do její ochrany. Očekávat během roku 
můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, 
putovní výstavu o vážkách a jejich ochraně, 
„vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. Sle-
dujte aktuality na webových stránkách www.
csop.cz.

Generálním partnerem Národního progra-
mu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy 
České republiky, s. p., program je dále spolu-
financován Ministerstvem životního prostře-
dí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana 
Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz 

ochránců přírody, tel.: 777 063 340

Rok vážek 

vážka rudávážka rudá    

motýlice lesklá

motýlice lesklá

Několik fotografií našich vážek:
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Před jedenapadesáti lety procházel Týnec 
velkými změnami, které provázely jeho stále 
čerstvé povýšení na město. Vybudovat se po-
dařilo šest rodinných domů a 800 metrů asfal-
tové komunikace v Krusičanské ulici. Téměř 
celý pravý břeh byl osazen veřejným osvětle-
ním. V nové škole byla dokončena úprava bě-
žecké dráhy u velkého hřiště a specializovaná 
učebna hudební výchovy. Stará škola byla vy-
malována a dle návrhu výtvarníka byla různo-
barevně natřená topná tělesa. Týnečtí žáci měli 
dobré výsledky ve sportovních soutěžích, nej-
lepších výsledků dosahovalo tradičně družstvo 
lehké atletiky. 

Ze 76 vycházejících žáků jich 44 zamířilo 
do učebních oborů, ze kterých byly nejpočet-
něji zastoupené stavební obory s 8 žáky a ze-
mědělství s 5. 19 žáků pokračovalo na střední 
školy. 

V září byla obnovena činnost pionýrské or-
ganizace, do které se jako třetí oddíl začlenil 
zrušený Junák. Všechny tři oddíly se zúčast-
nily soutěže „Cesta za rudou hvězdou“. Kro-
nikář konstatuje, že soutěž byla pro místní Pi-
onýry velmi těžká a neuvádí konečný výsledek 
našich družstev. 

Kulturní život byl velmi pestrý. V březnu 
proběhla dosud nejnavštěvovanější akce KD 
Metaz. S 1688 platícími diváky jí byl dětský 
karneval natáčený Československou televizí 
pro pořad Pionýrská vlaštovka. V dubnu pro-
běhla výstava o kontrarevoluci v roce 1968 
a přednáška o UFO. V Týnci také vystoupil 
zpěvák Petr Spálený. S koncerty bohužel sou-
visel vandalismus a opilství mládeže, byť se 
na vystoupeních a čajích pro mladé čepovalo 
pouze pivo. Proto se i to ve druhé polovině 
roku muselo přestat podávat. V říjnu odvysí-
lala televize osmiminutový šot o archeologic-
kých objevech u týneckého hradu. Klesající 
návštěvnost kulturních, a zejména kulturně-
-politických akcí spojuje kronikář s rozšíře-
ním televizních přijímačů. U výstavy „Lenin“ 
již ani není uveden počet návštěvníků, pouze 
krátká poznámka napoví, že platící návštěvní-
ky z řad občanů ve velké míře zastoupili vojáci 
z lešanské posádky. První Máj roku 1970 se 
příliš nevyvedl, neboť odpoledne přišla sněho-
vá vánice a účastníci šli raději domů.

Ve městě také proběhlo sčítání lidu, ze které-
ho kronikář přebral několik zajímavých údajů. 
V roce 1970 žilo v Týnci 3978 obyvatel v 610 

domech s celkem 1216 byty. Ve sčítání uvedli 
občané vlastnictví 822 praček, 301 chladniček, 
387 vysavačů, 978 televizorů, 302 motocyklů 
a 313 osobních automobilů.

Zásobování zbožím bylo v obci stabilní, 
zmiňován je nedostatek zeleniny a občasný 
výpadek vepřového masa. Dostatek byl ciga-
ret (kromě bulharských). V prodejně obuvi byl 
velký zájem o italské dívčí boty a v oděvech 
zákazníci poptávali dovozové silonové bundy 
a šusťáky z Jugoslávie, Francie a Itálie.

Trestná činnost i počet dopravních nehod 
na silnicích zůstaly víceméně stejné jako v mi-
nulých letech.  Bohužel v září došlo k závažné 
nehodě na železnici, když se u Svárova srazila 
lokomotiva s motorovým vozem. Při nehodě 
zemřeli čtyři drážní zaměstnanci. A s velký-
mi problémy se potýkaly i oba největší místní 
podniky, kterým se nedařil nábor zaměstnan-
ců, zejména mezi mladými lidmi, protože prá-
ce v průmyslovém provozu byla nově ve stále 
větším rozporu s moderním životním stylem, 
kterým bylo sledování televize.  

Rok 1970 uplynul a Vy se již můžete těšit 
na volební rok 1971.

Martin Šejbl

Týnec 1970

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Tajemník Městského úřadu  
v Týnci nad Sázavou vyhlašuje

Více informací naleznete na:
www.mestotynec.cz

kastelán hradu  
a správce muzea

v Týnci nad Sázavou

Ráno, když slunce zemi rozjasnilo, Tvé srdce se navždy zastavilo. Poslední sbohem nestačil jsi nám dát, zaplakal tak každý,  
kdo Tě měl rád. Člověk milovaný, jehož nám čas vzal, ve vzpomínkách zůstává nám dál.

Dne 26. ledna jsme vzpomněli 2. výročí náhlého odchodu pana Vladimíra Rendla z Pecerad.  
Stále vzpomínají manželka Zdeňka a děti Vlaďka, Pepa a Andrejka s rodinami

Vzpomínka
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Před nedávnou dobou vyvolal na sociálních sítích rozruch případ těžce 
raněné fenky křížence rotvajlera, ke které byla přivolána MP Týnec. Fenka 
musela být urgentně operována. Byla čipovaná, ale přes veškerou snahu 
policie a veterinárních lékařů z okolí, se nepodařilo majitele nalézt, pro-
tože čip nebyl registrován v žádné databázi. Fenka byla nakonec předána 
do útulku.

Uvedený případ dokazuje, že skutečnost, že je pejsek čipovaný, tyto kom-
plikované situace neřeší, pokud nebyl čip v žádné databázi evidován.

Čipování psů je v České republice povinné od 1. 1. 2020. Je to nařízeno 
novelou Veterinárního zákona z roku 2017. Důvodů, proč se zákonodárci 
odhodlali k tomuto kroku, bylo několik.

Pes se stal velmi důležitým společníkem pro více než 50 % rodin a obyva-
tel v České republice. Drtivá většina majitelů svého pejska považuje za čle-
na rodiny a věnuje mu náležitou péči. Aspekty života, které přítomnost psa 
ovlivňuje, se stále rozšiřují, a také nároky majitelů a chovatelů na poskyto-
vanou péči a právní ochranu jejich mazlíčka se zvyšují. Byl zde velký tlak 
na změnu statusu psa z hlediska práva. Do nedávné doby byl pes právně 
brán jako věc, což bylo majiteli pejsků vnímáno s velkou nelibostí. Proto 
bylo v novém Občanském zákoníku toto upraveno a pes je již právně vní-
mán jako živý tvor se specifickými potřebami.  Tento nový status ale vyža-
duje lepší identifikaci pejsků, aby bylo možné zaručit jejich práva na dobré 
zacházení z pohledu Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Je to stejné, 
jako když člověk musí mít doklad totožnosti, aby se domohl jakýchkoli 
práv. Bez dokladu totožnosti je to téměř nemožné. Jelikož u pejsků nelze 
zajistit nezaměnitelnost dokladu, je nutné jeho identifikaci zabezpečit či-
pem. Nálepka s číslem čipu je nalepena v očkovacím průkazu nebo Euro-
pasu pejska, a tím je zajištěna identifikace pejska s jeho dokladem. 

Tímto způsobem lze také věrohodně doložit, že očkování zapsané v prů-
kazu pejska se týká skutečně toho daného pejska, který byl s průkazem 
předveden.

Identifikací každého pejska se zlepšuje monitoring chovů a kontrola do-
držování pravidel a předpisů, které mají zajistit tzv. welfare neboli dobrou 
životní pohodu psa. Umožňuje se kontrola při prodeji psů prostřednictvím 
obchodníků z hlediska finančních předpisů. Dále je díky identifikaci mož-
né prokázat vlastnictví pejska v případě jeho odcizení. Zatoulaný pejsek, 
který má evidovaný čip, má mnohem větší šanci, že se rychle a bezpečně 
vrátí ke svému majiteli.

Jak je vidět, úmysl byl dobrý a je jasné, že bez identifikace není možné 
práva psů jakožto našich parťáků a členů rodiny zabezpečit a kontrolovat.

Problémem je, že při povinném zavedení čipování se nemyslelo na povin-
nou registraci čipů, ať už majitelem nebo veterinárním lékařem, což výhody 
čipování výrazně oklešťuje a opět zjednodušuje neetické obchodování s tě-
mito mazlíčky. Zákonodárci se sice snaží tuto chybu napravit, ale vytvoření 
Centrálního státního registru bude trvat nejméně 2 roky, spíše déle.

Proto chceme apelovat na majitele pejsků, aby svým miláčkům pomohli 
tím, že čip v nějakém z funkčních registrů zaregistrují. Nemůže se pak stát, 
že by se ztracený pejsek, který může být i vážně zraněný jako fenka zmí-
něná na začátku článku, nedostal rychle ke svému majiteli, případně že by 
majitel nebyl včas informován o nutném bezodkladném ošetření pejska.

Možností registrace čipů je hned několik. Jedná se o soukromé registry, 
některé vyžadují jednorázový poplatek, jiné jsou zdarma, některé z nich 
jsou propojeny s mezinárodními databázemi.
Výběr z registrů čipů:
Národní registr majitelů zvířat – www.narodniregistr.cz 
• registrace online nebo poštou
• registrace čipů Datamars zdarma, u ostatních čipů jednorázový poplatek   
• propojený s mezinárodním registrem www.petmaxx.com
• vznikl ve spolupráci s Komorou veterinárních lékařů
• vyhledávání pejsků – www.najdicip.cz, nonstop služba
Mezinárodní centrální registr zvířat – www.pet2me.eu 
• registrace online a zdarma
Centrální evidence zvířat a věcí ČR – www.identifikace.cz 

• registrace online, poplatek
Elektronická evidence zvířat – www.registrmikrocipu.cz 
• registrace online, pro uživatele zdarma
Český registr zvířat – www.czpetnet.cz 
• formulář lze stáhnout na stránkách
• propojení s mezinárodní databází EUROPETNET
• poplatek
Registr zvířat Backhome – www.backhome.cz
• registrace čipů Backhome zdarma, ostatní čipy za poplatek                                                                                                   
• registrace online
• člen celosvětové sítě Petmaxx
Registr zvířat, čipů, známek a tetování – www.cipy-znamky.cz
• registrace oline, poplatek
Národní registr psů ČR – www.evidencepsu.cz 
• registrace, poplatek, mobilní aplikace
Registr psů a ostatních zvířat – www.help4pet.cz 
• registrace online, poplatek

Bohužel jednotlivé databáze nejsou vzájemně propojené. Existují i inter-
netové stránky, které některé registry propojují např. www.komupatrim.cz. 
V každém případě, ať už si vyberete jakýkoli registr, vždy je velkou vý-
hodou, když pejsek registrován je. Většina veterinárních lékařů, případně 
strážníků MP ochotně číslo čipu ověří ve všech možných databázích, aby 
se majitel našel. Až bude funkční státní centrální registr, bude vše jedno-
dušší.

Pomozte svým zodpovědným chováním zabezpečit právo svého mazlíčka 
na správné zacházení a brzký návrat k majiteli v případě složitějších život-
ních situací.

MVDr. Daniela Mustafa Ali

Čipování psů – nová doporučení

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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Přivydělejte si na pozici 
Sčítací komisař/ka v rámci Sčítání lidu
• Pevná hodinová mzda 177 – 183 Kč/hod.
• Zaučení formou samostudia
• Sběr dat v terénu podle mobilní aplikace
• Brigáda bude probíhat od 8. 3. do 19. 3.

a od 14. 4. do 11. 5. 2021.

TvojeBudoucnost.cz 

scitani.lidu@cpost.cz 

800 223 000

„
“

Pojďte s námi 
spočítat všechny 
lidi.

Hlásit se můžete u vedoucího 
zaměstnance nebo na:
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uzávěrka 

příspěvků do příštího čísla 

TýNECKýCh lISTů 

je v pátek 26. března 2021. 

Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

TýNECKýCh lISTů

uhElNé SKlADy lEŠANy
Nabízíme: 

hnědé uhlí Ledvice, černé uhlí, 
německé brikety, koks, písky, drtě, 
kačírky a volně loženou mulč. kůru

Rozvoz zboží: 
 Multicar M26 4x4 

Avia D90 s možností skládání dopravníkem

Provozní doba:
Út, Čt, Pá: 8.00-15.00 

St, So: 8.00-12.00

Telefon na sklad: 602 856 414
NAKLÁDKA NA PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY POUZE 
PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOHODĚ

www.uhelneskladylesany.estranky.cz
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VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A  SKLEPY

Odevzdejte vysloužilé kompletní 
spotřebiče na sběrné dvory 

nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

ZDARMA je 
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje 
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny 
mobilních svozů), nebo na webu 
www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

vysloužilé 
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komu-
nálního odpadu

OOdd ddOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooo

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz

Víte že…
...za odložení elektro-
spotřebiče do kontejne-
ru nebo na černou
skládku vám hrozí 
pokuta až do výše 
20 000 Kč?

...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do de-
montáže žádného 
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou 
obsahovat látky 
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Ahoj, jmenuji 

se František

a rád bych Vám ukázal 

naše zdravé město.

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

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

ZÁCHRANNÁ STANICE VLAŠIM

Výtvarná a tvořivá dílna

Ukliďme náš Týnec – společný úklid  
vybraných lokalit města, sraz účastníků  
14. 4. 2021 v 15.30 hod.  
na Pěší zóně

Na akci je nezbytné dodržovat pravidlo 3R. V případě nepříznivé epidemiologické situace  
nebo špatného počasí se akce uskuteční v náhradním termínu.

Vás zve na V. ročník akce 

DEN ZEMĚ

Více informací naleznete  
na www.mestotynec.cz   
f tyneckevlneni

Ahoj, jmenuji 
se František

a rád bych Vám ukázal 
naše zdravé město.

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“

Ve středu 14. dubna 2021  
od 8.30 do 15 hodin Pěší zóna

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

AKCE SE BUDE KONAT S OHLEDEM  
NA VÝVOJ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.  
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBU MĚSTA.  


