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Milé čtenářky, vážení čtenáři, 
V posledních dnech 

nám déšť a vítr ukázal 
svou sílu. Bylo vyvráceno 
mnoho stromů a také do-
šlo k zaplavení několika 
sklepů. Naši hasiči obětavě 
a ochotně pomáhali. Od-
klízeli popadané kmeny 
stromů, čerpali vodu a po-

máhali, kde bylo potřeba a to téměř nepřetr-
žitě 24 hodin. Patří jim za to velké a upřímné 
DÍKY! 

Určitě jste zaznamenali, že v Týnci se re-
konstruuje, staví a obnovuje. Přečíst si může-
te o projektech, na kterých se pracuje. Stále se 
snažíme zvelebovat naše krásné město.

Čekají nás ale také velké výzvy. Jednou 
z nich je koupě hotelu Týnec. Věřím, že se 
nám podaří využít jeho možnosti a dáme kul-
tuře ve městě dobrý směr a hotel bude stále 
krásnou dominantou města. Druhou je plá-
novaná stavba vodovodů a kanalizace v míst-
ních částech. To bude rozsáhlý a také ná-
kladný projekt. A jeho realizace bude možná 
pouze se spolufinancováním z Evropské unie. 
A tady bych rád zdůraznil, že dotace čerpat 
umíme, tak by se vše mělo podařit.

O změnách v oblasti odpadů si přečtěte 
v rozhovoru s novým ředitelem technických 
služeb. Čekají nás změny, které by měly zlep-
šit třídění odpadu a tím pro nás vytvářet lepší 
místo k životu. 

Za sebou máme mimořádný školní rok. 
Podařilo se nám zabezpečit výuku na dál-
ku i testování. Povinnosti, které na nás stát 
překlopil bez jediné metodiky či jiné podpo-
ry, jsme společně zvládli. A na to jsem hrdý. 
Poděkování ale patří především učitelskému 
sboru a také rodičům. A slavnostní osobní 
předání vysvědčení bude jistě milou tečkou 
za náročným obdobím.

Před námi jsou prázdniny a s nimi i mno-
ho kulturních akcí. Rád se s Vámi na některé 
z nich potkám.

Všem Vám přeji krásné léto a pohodové 
prázdniny.

Martin Kadrnožka, starosta města

•   rekonstrukce WC ZŠ Benešovská – celkové 
náklady jsou 1.717.775 Kč

•   rekonstrukce kuchyně MŠ Komenského – 
celkové náklady jsou 1.947.940 Kč

Bohužel jsme nezískali dotaci na rekonstrukci 
ZUŠ. I když je vysoutěžený zhotovitel, musí 
být zakázka zrušena. Realizace bez dotace by 
vyčerpala rezervy v rozpočtu. Akce tak bude 
odložena na další rok. Snad se na nás usměje 
štěstí…

Realizace projektů:
 •   Úprava nábřeží pod městským úřadem (pěši-

na podle řeky a vyhlídkové místo na řeku) je 
dokončena. Další místo v Týnci tak prokouk-
lo a láká k návštěvě

•    Dokončena je také oprava výtahů v čp. 275. 
Proběhla výměna dveří a strojovny 

 •   Proběhla oprava povrchu části ulice U Jano-
vického potoka. 

 •   Dokončeno je i dopravní hřiště u mateřské 
školy

 •   Chodník v Podělusích (průtah obcí) je do-
končen. Součástí prací byla i rekonstrukce 
autobusové zastávky.

 •   Pokračují práce na stavbě nového chodníku 
do Podělus. Stavba běží podle plánu, dokon-
čení předpokládáme do konce roku 2021.

 •   Probíhají práce na Adaptační strategii. Do-
kument, který řeší, jak máme hospodařit 
s povrchovou vodou v Týnci. Na projektu 
spolupracuje komise pro rozvoj města. Vý-
stupy byly prezentovány na veřejném setkání.

 •   Pokračuje projektování vodovodu a kana-
lizace v Krusičanech, Peceradech, Kostelci 
a Čakovicích. Byla navržena pravidla pro 

informace z radnice
Získali jsme významné dotace, nyní probíhá 
administrace a příprava realizace:
•   oprava komunikací ve starém Týnci – celkové 

náklady jsou 17.303.836 Kč
•   rekonstrukce tělocvičny ZŠ Benešovská – 

celkové náklady jsou 865.852 Kč

obyvatele na financování stavby vodovodu 
a kanalizace. Proběhla setkání s obyvateli, 
probíhá dotazníkové šetření o zájmu na při-
pojení. Realizace směřuje ke stavbě vodo-
vodu a kanalizace v Krusičanech spolu s re-
konstrukcí ČOV Týnec a výstavbě vodovodu 
v Peceradech a Kostelci. Koncem srpna by 
mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zho-
tovitele stavby a budeme řešit žádost o dota-
ci na stavbu. Dosud však nejsou zveřejněna 
pravidla, podle kterých se budou dotace při-
dělovat! Realizace je odhadnuta na 200 mil 
Kč.

 •   Ve výrobě je nová cisterna pro zásahovou 
jednotku hasičů, předána by měla být v po-
lovině srpna. 

 •   Pokračuje výměna části vodovodu U Janovic-
kého potoka 

•   V nejbližší době začne oprava chodníku před 
domy 409-412

informace z rady
Byly uzavřeny smluvní vztahy:
•   S firmou BES s.r.o. na opravu komu-

nikace U Janovického potoka.  Cena 
1.394.621,61 Kč bez DPH. 

•   S firmou Lucida s.r.o. na projektové práce 
Komunikace Farák za cenu 211.000 Kč bez 
DPH (projekt pro stavební povolení, geode-
tické zaměření, inženýring)

•   S firmou Lucida s.r.o. na projektové práce 
Chodník v ulici Jílovská (před starým hřiš-
těm) za cenu 64.000 Kč bez DPH (geode-
tické zaměření, projekt změny stavby před 
dokončením, inženýring).

•   Se společností MT Legal s. r. o., advokátní 
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kancelář na administraci zadávacího řízení 
(otevřené řízení) na zhotovitele stavby vo-
dovodu a kanalizace v Krusičanech, ČOV 
Týnec nad Sázavou, vodovodu v Peceradech 
a Zbořeném Kostelci za cenu 360 000 Kč bez 
DPH. Veřejná zakázka vzhledem k charakte-
ru bude rozdělena na 3 samostatné zakázky, 
tzn. že budou provedena 3 výběrová řízení. 

•   Se společností Benesolar s.r.o. na rekonstruk-
ce chodníku před č. p. 409-412 v Týnci nad 
Sázavou. za cenu 843.603 Kč s DPH

•   S firmou Workout Europe s. r. o., na stav-
bu Workoutového hřiště na Faráku za cenu 
464.123 Kč s DPH.

•   S firmou Vodohospodářský rozvoj a výstav-
by a.s. byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy 
o dílo ČOV Týnec nad Sázavou. Předmě-
tem dodatku je rozšíření dokumentace o část 
Stabilizace kalu OSS, navýšení ceny činí 
370.000 Kč bez DPH.

•   S firmou Bratři Gallové & spol. s.r.o. byl uza-
vřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Týnec 
- nábřeží. Dodatek popisuje změny stavby 
(cena stavby se nemění) a změnu termínu 
z důvodu záplavy staveniště.

•   Se společností MT Legal s.r.o., advokátní 
kancelář byla uzavřena Smlouva o posky-
tování právních služeb na provedení veřej-
né zakázky Obnova místních komunikací 
ve starém Týnci za cenu 160.000 Kč bez 
DPH.

•   Se společností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s. na projektovou dokumenta-
ce na opatření v lokalitě Hlinka (1. etapa) 
za 479.160 Kč s DPH.

Byl poskytnut dar Charitě Vlašim na provoz 
sociálních služeb v roce 2021 ve výši 5.000 Kč.
Byla přijata dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje na Projektovou dokumentaci na opatření 
k zabezpečení bezpečného odvodu vody z lo-
kality Hlinka (Týnec nad Sázavou) – 1. etapa. 
Dotace bude ve výši 173.030 Kč.  
Rada schválila rozpočtové opatření – drobné 
úpravy rozpočtu města
Dobrovolní hasiči, kteří jsou členy výjezdní jed-
notky, byli pojištění na zdraví a odpovědnost
Proběhl výběr projektů participativního roz-
počtu města. Občané pro rok 2021 vybrali 
k realizaci Renovaci školní asfaltové plochy 
u družiny, která zároveň vyčerpala celou alo-
kaci 500.000 Kč. Práce proběhnou o prázdni-
nách. V rámci nevyčerpaných dotací TJ Týnec 
je navrženo provedení přepažení sportovní 
haly v ZŠ Komenského – další z předložených 
projektů.
Redakční rada Týneckých listů pracuje ve slo-
žení Petr Drahoňovský (šéfredaktor), Kateřina 
Tomášková, Ivana Nováková, Lenka Vrbatová 
a  Blanka Schůtová. Lenka Morávková již pro 
město nepracuje, její náplň práce převzal Petr 
Drahoňovský.
Rada projednala výsledky hospodaření Tech-
nických služeb Týnec s.r.o. za rok 2020. Hos-
podářský výsledek společnosti po zdanění 
v roce 2020 činil 2.916.995,16 Kč a bude po-
užit na nákup nové techniky (popelářský vůz).
Rada stanovila cenu vstupného v městském 
muzeu Týnec nad Sázavou pro letošní sezónu. 
Vstupné rodinné 100 Kč (2 dospělí a 2 děti), 
vstupné dospělí 50 Kč, vstupné dítě 30 Kč, 

student 30 Kč, důchodce 30 Kč, vstupné ZTP, 
ZTP/P 30 Kč. Děti do 6 let zdarma.

Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o koupi 
budovy Společenského centra a hotelu Týnec. 
Jde o významné rozhodnutí a získání majetku, 
který je pro Týnec dominantou i významným 
střediskem kulturního dění. V průběhu léta 
začne přebírání budovy i samotných aktivit 
v domě. Příští rok by tak už měla kultura být 
kompletně zastřešena městem. Společně s roz-
hodnutím o koupi nemovitosti bylo schvále-
no také založení servisní organizace Kulturní 
centrum Týnec, příspěvková organizace. Hlav-
ní činností Kulturního centra bude nezisková 
činnost v kultuře, cestovním ruchu, muzej-
nictví a knihovnictví. Vedlejší činností bude 
výdělečná činnost – pronájmy prostor (dlou-
hodobé i krátkodobé), provoz hotelu (ubyto-
vání), pořádání školení, svateb,… Zisk z této 
výdělečné činnosti bude významně dotovat 
kulturu i údržbu a opravy této historické budo-
vy. Kulturní život ve městě bude mít ucelenou 
koncepci, bude propojena knihovna, muzeum 
a kulturní dění ve městě. Město se stane pořa-
datelem koncertů, divadel, přednášek a dalších 
aktivit a bude pro ně mít odpovídající prostory.
Zastupitelstvo také schválilo změnu rozpočtu 
města. Bylo doplněno financování nákupu Ho-
telu Týnec (financováno úvěrem) a také byly 
doplněny projekty, na které jsme získali dotace 
(oprava komunikací ve starém Týnci, oprava 
tělocvičny a sociálního zázemí ve staré škole 
a rekonstrukce kuchyně v mateřské škole.

Dopravní hřiště u mateřské školy v týnci nad Sázavou  
bylo dokončeno

V loňském roce se město Týnec nad Sá-
zavou zapojilo do participativního rozpoč-
tu Středočeského kraje, který rozděloval 
mezi žadatele Středočeského kraje celkem  
50 000 000 Kč. Také díky Vaší podpoře se náš 
projekt Dopravního hřiště dostal mezi pod-
pořené projekty a byl úspěšně zrealizován. 

Dopravní hřiště vybudovala společnost 
4soft, s.r.o. Je vyrobeno z polyuretanového, 
bezpečného a trvanlivého povrchu smartsoft. 
Celková cena hřiště byla 1 024 000 Kč. Stře-
dočeský kraj přispěl na projekt 400 000 Kč 
z projektu MŮJ KRAJ – Participativní roz-
počet Středočeského kraje. 

Stavba byla ukončena koncem května 2021 
a trvala 3 týdny. Dopravní hřiště je nyní pří-
stupné i široké veřejnosti. Malým řidičům 
přejeme hodně zábavy a nových zkušeností 
na novém hřišti.

Denisa Vrbická, Projektové řízení

Projekty
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rekonstrukce  
chodníku v ul. Okružní

nezapomínáme ani na chodce
Připravuje se  
oprava chodníku  
v ul. Družstevní 

těšte se na opravené komunikace  
ve „starém“ týnci

V ulici Okružní jsme zrekonstruovali chod-
ník u přechodu pro chodce.

Město Týnec nad Sázavou chce zlepšovat 
podmínky pro chodce a zvyšovat i jejich 
bezpečnost, proto se rozhodlo opravit další 
chodník, tentokrát v části ulice Družstev-
ní. Město vybralo firmu Benesolar s.r.o., 
která chodník v délce 174,25 m zrekon-
struuje za 697 193 Kč bez DPH. V prů-
běhu prázdnin bude rekonstrukce dokon-
čena. Projekt financuje město z vlastního 
rozpočtu.

Alena Pivoňková, Projektové řízení

Na konci loňského roku město podalo žádost 
o dotaci do programu Podpora rozvoje regionů 
2019+ Ministerstva pro místní rozvoj na ob-
novu místních komunikací ve „starém“ Týnci. 
Obce a města do 10 000 obyvatel podaly bez-
mála 200 žádostí za 830 mil. Kč. Doporučeno 
k financování bylo pouze 52 žádostí a naše byla 
mezi nimi! 

Rekonstrukce se bude týkat ulic – Růžová, 
Lipová, část ulice K. H. Máchy a 1. máje, Sad 
přátelství, U Janovického potoka (spodní část) – 
v celkové délce 1,1 km a bude zahrnovat obnovu 
všech konstrukčních vrstev komunikací a také 

chodníků a vjezdů. Nový povrch na komunika-
cích bude asfalt a velkoplošná dlažba na chod-
nících bude nahrazena betonovou zámkovou 
dlažbou.

Celkové náklady projektu jsou ve výši 17,3 
mil. Kč, z toho dotace bude 9 374 330 Kč. 
V současné době se bude připravovat zadávací 
řízení na zhotovitele akce. Předpokládáme za-
hájení prací nejpozději v roce 2022.

Věra Velková, Projektové řízení

nový povrch části  
ulice U Janovického 
potoka

Nový povrch komunikace se během června 
položil v části ulice U Janovického potoka.

Stezka v okolí řeky Sázavy pod městským úřadem
Pod městským úřadem v Týnci nad Sáza-

vou vznikla nová mlatová cesta, kryté pose-
zení – altán a lavičky.  Stavba je součástí nově 
vznikající pěší stezky, která vede od kempu 
v Náklí až pod Lidl.

Projekt je součástí rekultivace břehu řeky 

Sázavy. Má nejen relaxační, ale také naučný 
charakter, protože podél stezky jsou umístě-
ny panely se zajímavými informacemi o tý-
neckém hradu, Janečkově vile a Masarykově 
mostu. 

Během procházek po březích Sázavy tak 

máme možnost odpočinout si v altánku s vý-
hledem na hrad a zároveň se o něm dozvědět 
zajímavé informace.

V našem projektu jsme nezapomněli ani 
na vodáky a připravili jsme nové šupny pro 
stažení lodí do vody.

Na financování projektu se společně s měs-
tem podílelo i Ministerstvo pro místní rozvoj 
z Národního programu podpory cestovního 
ruchu v regionech.

Věříme, že se Vám tento projekt líbí.
Denisa Vrbická, Projektové řízení
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Příprava na vodovod a kanalizaci v místních částech

Uspějeme s žádostmi v Programu rozvoje venkova?

rekonstrukce chodníku v Podělusích je u konce

Voda – čtyři písmena a spousta problémů, 
emocí a peněz. V posledních letech jsme za-
žívali sucha, která neměla v minulosti obdo-
by. A prognózy do budoucna nejsou dobré.

Město Týnec nad Sázavou, tak jako i jiná 
města, která musí situaci s vodou řešit, se 
rozhodlo připravit projekt stavby vodovo-
dů a kanalizace v místních částech. Podně-
tem jste byli Vy, občané Týnce nad Sázavou 
a místních částí, kteří nás opakovaně žáda-
li o vodovody a kanalizace. A my do toho 
s Vámi jdeme. Jde vskutku o technicky 
i finančně náročný projekt. Proto jsme se 
rozhodli celý projekt rozfázovat na etapy, 
a podle priorit bychom rádi začali se stav-
bou v Krusičanech, Peceradech a ve Zboře-
ném Kostelci. A také nesmíme zapomenout 
na novou čističku odpadních vod v Chrástu 
nad Sázavou.

V současné době máme připravenou do-

kumentaci pro územní a stavební povolení. 
Máme přidělenou dotaci na zpracování pro-
jektové dokumentace hlavních řadů. V létě 
2021 bude vypsána veřejná zakázka na výběr 
zhotovitele stavby. Pokud získáme dotaci 
i na stavbu, pak by stavba začala v průběhu 
roku 2022. Předpoklad dokončení stavby 
a uvedení vodovodu a kanalizace do provozu 
by byl na přelomu roku 2023/2024.

Stavbu bude město financovat z dota-
ce a úvěru. Abychom stavbu mohli zahájit, 
potřebujeme znát stanovisko majitelů po-
zemků, zda mají zájem se k vodovodu a ka-
nalizaci připojit. Proto jsme také majitelům 
pozemků na začátku června poslali dopis 
s dotazníkem, ve kterém mohli do konce 
června 2021 vyjádřit svůj zájem či nezájem 
o napojení na vodovod a kanalizaci.

Uspořádali jsme také setkání s občany 
z dotčených místních částí. Cílem bylo se-

známit lidi s podrobnosti o výstavbě vodo-
vodu a kanalizace. 

pd

Město za finanční podpory Integrovaného 
regionálního operačního programu zrekon-
struovalo chodníky v místní části Podělu-
sy, tzv. II. etapa. Práce probíhaly od března 
do dubna 2021. Celkové náklady jsou ve výši 
2 596 467,00 Kč s DPH, z toho dotace tvo-
ří částku 1 445 545,89 Kč. Cílem bylo zvýšit 
bezpečnost zejména chodců a zrekonstruovat 
autobusové zastávky v místní části. Celou re-
konstrukci prováděla firma BES s.r.o. Bene-
šov. Věříme, že obyvatelům budou zrekonstru-

ované chodníky dobře sloužit.
Věra Velková, Projektové řízení

Město má 2 „želízka v ohni“. Pro mateřskou 
školu byla připravena žádost na kompletní 
rekonstrukci školní kuchyně a na pořízení 
vybavení do kuchyně (kuchyňský robot, ne-
rezové stoly a regály). Žáci a pedagogové by 
se mohli těšit v základní škole v ulici Bene-
šovská na nově zrekonstruované záchodky 
v 1. i v 2. patře, dále by mohlo být pořízeno 
vybavení do školní družiny a kmenových tříd 
na „nové“ i „staré“ škole.

Celkový rozpočet na mateřskou školu je 
ve výši 1 947 940 Kč, z toho dotace může či-
nit 80 %, tj. 1 558 352 Kč, a na základní školu 
je ve výši 1 717 775 Kč, z toho dotace může 
činit 1 374 220 Kč. 

Pokud žádosti budou schválené, což se 

dozvíme během podzimu, mohli bychom 
se do konce roku 2022 těšit na zrekonstru-
ovanou školní kuchyň, sociální zařízení 
a na nové vybavení. Držte nám palce.

Věra Velková, Projektové řízení

nový chodník spojí týnec a Podělusy
Od března 2021 probíhají práce na výstavbě 

nového chodníku, který spojí Týnec a místní 
část Podělusy. Dokončení je plánováno na říjen 
2021. Nový chodník bylo možné začít budovat 
díky dotaci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury, která byla ve výši 9 195 214 Kč. Cel-
kové náklady budou více jak 17,6 mil. Kč. Město 
usilovalo několik let o vybudování chodníku, je-
likož se každý den v místě chybějícího chodníku 

pohybují nejenom dospělé osoby, ale i děti mířící 
z/do školy v Týnci. Prioritou je zvýšit bezpečnost 
a propojit město s místní částí. Po dobu výstavby 
je silniční provoz řízen semafory.

Věra Velková, Projektové řízení
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na „Faráku“ budeme mít workoutové hřiště

Setkání s veřejností

rekonstrukcí projde školní tělocvična a nářaďovna  
v Benešovské

Jedeme na vlně zdravého životního stylu. 
V dubnu 2021 město Týnec nad Sázavou po-
dalo žádost o dotaci s názvem „Workoutové 
hřiště v Týnci nad Sázavou“ do Programu 
2021 Středočeského Fondu sportu a volného 
času v rámci tematického zaměření Podpora 
sportovních a volnočasových aktivit. A nyní si 
držíme pěsti, aby žádost o dotaci byla úspěš-
ná. 

Workoutové hřiště bude umístěno v tzv. sta-
rém Týnci, v části Farský kopec, mezi víceúče-
lové a parkourové hřiště. 

Nové workoutové hřiště bude mít rozměr 
8x10 m. A na jaké cvičební prvky se můžeme 
těšit? Své tělo budeme moci „potrápit“ na vo-
dorovném žebříku, krátkém šikmém žebříku 
(tzv. Wing), lomené hrazdě, gymnastických 
kruzích s nastavitelnými popruhy, multi-
funkční hrazdě, svislých žebřinách, hrazdách, 
trojitých bradlech a stabilizační noze s krát-

kou hrazdou pro nácvik shybů. Na hřišti bude 
umístěn i držák na boxovací pytel, který si 
však musíte přinést.

Hřiště bude veřejně přístupné a je vhodné 
pro všechny věkové kategorie. Na své si přijde 
každý, kdo chce zlepšit svou fyzickou zdat-
nost.

V případě, že náš projekt podpoří Stře-
dočeský kraj, získáme od něj dotaci ve výši 
300 000 Kč. I kdybychom dotaci nezískali, 
hřiště postavíme. Nejvýhodnější nabídku 
jsme obdrželi od firmy Workout Europe s.r.o. 
ve výši 464 123,71 Kč vč. DPH. Realizace 
bude probíhat v druhé polovině roku 2021.

Workoutové hřiště rozšíří naše možnosti 
sportovního a volnočasového vyžití v našem 
městě.

A znáte to – sportem ku zdraví. Takže spor-
tu zdar!

Alena Pivoňková, Projektové řízení

Ve dnech 15. – 17. června proběhla setká-
ní s veřejností v místních částech v Krusiča-
nech, v Peceradech a ve Zbořeném Kostelci. 
Hlavním tématem byla plánovaná stavba 
veřejného vodovodu. Občané byli seznáme-
ni s projektem plánované výstavby vodovo-
du a v případě Krusičan i kanalizace. Vedení 
města bylo dobře připravené a zodpovědělo 
všechny dotazy občanů. „Byli jsme mile pře-
kvapeni počtem účastníků“, řekl po setkáních 
starosta města Martin Kadrnožka. Nyní jsme 
ve fázi, kdy sami občané svým ANO či NE 

rozhodnou o zrealizování projektu, protože 
nejdůležitějším faktorem je počet připojených 
nemovitostí k hlavnímu vodovodnímu řadu. 
Informace k projektu se postupně zveřejňují 
na webu města www.mestotynec.cz v části 
Radnice - Projekty. Najdete tam zveřejněné 
koordinační výkresy stavby vodovodu a kana-
lizace.

V diskuzní části měli občané možnost vy-
jádřit se i k jiným oblastem či problémům 
v místních částech. 

pd

Město Týnec nad Sázavou podalo žádost 
na Ministerstvo pro místní rozvoj na rekon-
strukci školní tělocvičny a nářaďovny v ulici 
Benešovská. I v tomto případě byla žádost 
doporučena k financování stejně jako dalších 
16 žádostí z obcí a měst z celé České republi-
ky. Celkem do programu Podpory rozvoje re-
gionů 2019+ bylo podáno 61 žádostí za bez-
mála 113 mil. Kč.

Rekonstrukce tělocvičny bude spočívat 
v odstranění stávající podlahy včetně kon-
strukčních vrstev, odstranění obkladových 
panelů, omítek a osvětlení. Nová podlaha 
bude tvořena betonovou deskou, hydroizola-

cí, tepelnou izolací a sportovním povrchem. 
Vzhledem k vysoké vlhkosti tělocvičny bude 
provedena liniová chemická injektáž zdiva 
v kombinaci se sanační omítkou. Obklad tě-
locvičny a nářaďovny bude z překližkových 
desek. V nářaďovně bude položen vinylový 
povrch.

Předpokládané náklady jsou ve výši 
865 852 Kč, dotaci obdržíme ve výši 
560 315 Kč. Během léta bude probíhat  
výběrové řízení na zhotovitele. Realizace 
bude plánovaná na 2 měsíce.

Věra Velková, Projektové řízení

Dešťová voda patří do krajiny
Jak jsme vás v minulém čísle informovali, město 

si nechává firmou Sweco Hydroprojekt a.s.  zpra-
covat strategii, jejímž cílem je navrhnout řešení 
a možnosti, jak s vodou šetrně nakládat i jak zvý-
šit odolnost území města vůči extrémům v počasí.

V současné době byla dokončena první část 
strategie, a to analytická, která na konci června 
byla také představena veřejnosti. Zároveň se za-

čalo pracovat na návrhové části, ve které budou 
konkrétní opatření, jak hospodařit s dešťovou vo-
dou a zamezit odvodu pouze do kanalizace.

Bližší informace o projektu naleznete na webo-
vých stránkách města.

Projekt byl podpořen grantem z Norských fon-
dů.

Věra Velková, Projektové řízení
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V září 2019 proběhlo naše první veřejné fórum, 
kde jsme společnými silami vytvořili Top 10 pri-
orit našeho města, tedy investiční akce, které po-
mohou zkvalitnit náš život v našem městě. 

V prvním čísle Týneckých listů letošního 
roku jsme Vás informovali, jak pokročily práce 
na projektech, které jste vybrali jako nejdůleži-
tější. Nebojte, práce stále pokračují. Ale i tak se 
nachýlil čas se opět sejít u osmi stolů a říct si ná-
měty z oblastí: životní prostředí, sociální a zdra-
votnické služby, školství, výchova a vzdělávání, 
doprava, bezpečnost občanů, parkování, volný 
čas, sport, kultura, veřejný prostor a architektura, 
občan a úřad a stůl mladých. 

Co je cílem veřejného fóra? Můžete se zde vy-
jádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, 
které jsou z Vašeho pohledu důležité a zaslouží 
si pozornost. Nejedná se o diskusi nad předem 
připravenými náměty či dokumenty, ale o pláno-
vání tzv. „od zeleného stolu“.

Přejete si letní kino, kluziště či více míst k re-
laxaci? Přijďte nám své nápady říct. Nestyďte se. 
Náměty, které získají nejvíce hlasů, zařadíme 
do akčního plánu města a postupně je budeme 
realizovat. 

V letošním roce se veřejné fórum uskuteční  
14. 9. 2021. Pokud to epidemiologická situace 
dovolí, sejdeme se v 17:00 v Kulturním centru 
Týnec. V případě, že by nebylo možné se sejít 
osobně, proběhne veřejné fórum v online formě. 
O podrobnostech Vás budeme včas informovat. 

S drobnou tombolou se budeme na Vás a Vaše 
názory, podněty a připomínky těšit.

Denisa Vrbická, Projektové řízení

veřejné fórum
MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU

VEŘEJNÉ FÓRUM
POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST 
TÝNCE. VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ.

VÁS ZVE NA

KDY:  14. 9. 2021 od 17:00 hod.

KDE:  Kulturní centrum Týnec

www.mestotynec.cz
Akce se bude konat s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Sledujte aktuální informace na webu města. Na akci je 

nezbytné dodržovat pravidlo 3R. V případě nepříznivé epidemiologické situace se akce uskuteční on-line.

TÉMATA:
	 Životní	prostředí
	 Sociální	a	zdravotnické	služby
	 Školství,	výchova	a	vzdělávání
	 	Doprava,	bezpečnost	občanů,	 

parkování
	 Volný	čas,	sport,	kultura
	 Veřejný	prostor	a	architektura
	 Občan	a	úřad
	 Stůl	mladých

Doprovodný program:
 •		malé	občerstvení
 •		slosování	o	drobné ceny

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.

pd

Mobilní rozhlas informuje hned
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Město Týnec nad Sázavou se může pyšnit 
venkovní tělocvičnou v lesíku Brdce, nazvanou 
Karkulčin háj. Tato lokalita je oblíbená a bývá 
hojně navštěvována všemi věkovými skupina-
mi díky širokému spektru možností trávení 
volného času.  Proto také neunikla pozornosti 
občanů nedávná těžba dřeva a objevily se oba-
vy o budoucnost lesíka. 

Rádi bychom Vás ujistili, že Karkulčin háj 
svoji budoucnost má. A jak to tedy s tím káce-
ním je? Lesní pozemek je obecním majetkem 

města Týnec nad Sázavou a má jasně defi-
novaný charakter lesa hospodářského a lesní 
porost plní primárně hospodářskou funkci. 
Z toho pro vlastníka lesa ze zákona vyplýva-
jí povinnosti, například tvorba a dodržování 
Lesního hospodářského plánu (LHP), který 
se zpracovává na období deseti let. Současný 
plán nám končí v roce 2024.

Od roku 2015 se v lesíku Brdce těží tzv. 
nahodile, což znamená těžbu k odstraňování 
poškozených stromů. Velký vliv na to má stáří 
lesíka a rozpad porostu dlouhodobým usychá-

ním borovic. Není vyloučeno, že pokud ten-
to trend bude nadále pokračovat, může dojít 
do konce LHP k dotěžení celého porostu. 

Je potřeba si uvědomit, že každá těžba se řídí 
pravidly, jen tak se nám podaří obnovit a dob-
ře a efektivně založit nový les. A to platí i pro 
Karkulčin háj. My jsme se ale rozhodli jít ještě 
dál než jen obnovit les. Rádi bychom ke konci 
platnosti současného LHP zažádali o změnu 
kategorie lesa hospodářského na les zvláštní-
ho určení, který by svým rozložením a výsad-
bou sloužil od roku 2025 především jako les 
se zvýšenou rekreační funkcí. V praxi by to 
znamenalo porostní úpravy, jinou volbu dře-
vin, struktury porostů, zvýšení mýtního věku, 
estetickou úpravu porostů a hlavně omezení 
některých hospodářských činností (těžká me-
chanizace, aplikace pesticidů). Co je ale nej-
důležitější, do konce roku 2024 budeme v le-
síku hospodařit šetrně a postupně směřovat 
jeho využití na přetváření do formy lesoparku 
s upřednostňováním rekreačních funkcí.

pd

Na začátku května jsme nechali vysadit 21 
stromů - jeřáby, hrušně, myrabolány, hlohy, 
duby, javory a lípy. Obnovená je alej hlohů 
v ulici Benešovská a alej lip v ulici Jílovská. 
Oživený je areál mateřské a základní školy 
výsadbou 743 ks keřů (zlatice, pustoryl, troj-
puk, zimolez, meruzalka, tavolník, pámelník, 
dřišťál a skalník). Stromy jsme vysadili také 
v Chrástu nad Sázavou – sídliště, v Chrástu 
nad Sázavou u kostela sv. Kateřiny, v Týnci 
nad Sázavou u hotelu, na zahradě základní 
školy Benešovská a vedle dětského hřiště 
v ul. Okružní. 

Děkujeme pracovníkům z ČSOP Vlašim 

za výsadbu a také Technickým službám Tý-
nec za zajištění pravidelné zálivky během 
následujících letních měsíců.

Alena Kořínková, Kancelář starosty

V pátek 30. 4. 2021 proběhl v Týnci nad 
Sázavou druhý postřik hlohů proti houbové 
chorobě. Díky tomu se nám krásně zazelena-
ly a kvetly. Pracovník ČSOP Vlašim provedl 
postřik v ulici Benešovská, v ulici Družstevní 
proti obchodu se zdravou výživou a za cyklo-
sportem.
Věděli jste, že …

V Týnci nad Sázavou jsme nechali vysadit 
hlohy obecné - Crateugus laevigata „Paul´s 

Scarlet“. Hloh obecný je nádherně kvetoucím 
stromem českých zahrad. Uprostřed jara, když 
už je strom olistěn, na pozadí jeho syté zeleně 
vykvétají shluky drobných plných květů sytě 
růžové až červené barvy. Tento kultivar má 
navíc od běžného bíle kvetoucího druhu tu 
výhodu, že po odkvětu strom nehyzdí hně-
dé, seschlé květy. Hloh je nenáročný na půdu 
a plně mrazuvzdorný do cca -34°C.

Alena Kořínková, Kancelář starosty

Uctění památky obětem 2. světové války

Budoucnost karkulčina háje

Jarní výsadba zeleně

Jarní postřik hlohů

V předvečer státního svátku Dne vítězství 
uctili představitelé města, starosta Martin 
Kadrnožka a místostarosta Petr Znamenáček, 
památku obětí 2. světové války položením věnce 
u památníku před městským úřadem. Památník 
nám připomíná statečnost, odvahu, ale i utrpení 
týneckých obyvatel, kteří položili životy za naši 
svobodu. „Chceme tímto způsobem poděkovat 

a prokázat hlubokou úctu lidem, kteří neváhali 
obětovat své životy pro naši budoucnost. Nezapo-
mínáme,“ řekl Martin Kadrnožka.

Druhý věnec byl dne 8. 5. 2021 položen k po-
mníku na týneckém novém hřbitově jako podě-
kování ruským vojákům, kteří pomohli vybojo-
vat mír i v našem městě. 

pd
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Městská policie v Týnci nad Sázavou nabízí obyvatelům  
města možnost zvýšeného dohledu nad vybranými  

budovami v době nepřítomnosti majitelů. 
Pokud například odjedete na dovolenou, strážníci budou  

v rámci své služby Váš dům kontrolovat  
a Vy se o případných problémech okamžitě dozvíte. 

Podrobné informace Vám poskytne velitel Městské policie v Týnci nad Sázavou  
Tomáš Klenovec – telefon: 721 285 073.

Městská policie nabízí  
dohled nad domem

krOnIkář/krOnIkářka
Hledáme zpracovatele  

podkladů pro městskou kroniku 
Týnec nad Sázavou. 

Více informací poskytne  
Ing. Petr Drahoňovský,  

tel. 778 097 516, e-mail:  
drahonovsky@mestotynec.cz.

Skvělá místa pro ten nejkrásnější den Sbírka pro potřebné 
v týnci nad SázavouHledáte matriční 

úřad ve svém oko-
lí nebo v místě, kde 
plánujete uspořádat 
svoji svatbu? Fanta-
zii se meze nekladou. 
Dnes je možné uzavřít 
sňatek kdekoliv, v kos-
tele, týnecké rotundě, 

na zahradě Kulturního centra Týnec, na radnici nebo 
na Vámi vybraném oblíbeném místě. Kde bude ta Vaše?

Občané mají možnost na matrice městského úřadu 
v Týnci nad Sázavou domluvit sňatečný obřad v obci 
Bukovany, Chářovice, Chleby, Krhanice, Krňany, Lešany, 
Rabyně, Týnec nad Sázavou nebo ve Vysokém Újezdu.

Marcela Povolná, Odbor matriky

V průběhu června se obyvatelé Týnce podí-
leli na sbírce pro potřebné, kterou již tradičně 
organizuje občanské sdružení Diakonie Brou-
mov, sociální družstvo. 

Žádanými byly zejména oděvy, obuv, batohy, 
přikrývky a polštáře, bytový textil, knihy, ná-
dobí a hračky. 

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.
pd
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Dne 16. a 17. června 2021 za slunečného 
počasí proběhla tradiční dopravní soutěž pro 
žáky 4. tříd. Letos se dopravní soutěže zúčast-
nili i žáci 5. tříd, protože v loňském roce jim 
účast překazila pandemie. Dopravní soutěž se 
uskutečnila v areálu Základní školy v ulici Ko-
menského. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti, 
která byla složena z podjezdu hrazdy, přejezdu 
písku, slalomu, převozu kelímku s vodou a pře-
jezdu přes houpačku. Dále si děti vyzkoušely 

orientaci dle dopravních značek a své znalosti 
z dopravní výchovy ověřily v písemném testu.

Šest nejlepších žáků (3 ze 4. tříd a 3 z 5. tříd) 
bylo oceněno hodnotnými cenami, které byly 
zakoupeny v Cyklosportu Novotný v Týnci 
nad Sázavou. Každý účastník soutěže dostal 
malé občerstvení na cestu, kde byl i drobný dá-
rek od hlavního koordinačního subjektu bez-
pečnosti silničního provozu v ČR (BESIP).
Těšíme se na další ročník.

Tomáš Klenovec, Velitel městské policie
Denisa Vrbická, Projektové řízení

Seniorská obálka je projekt, kdy senior nebo 
člověk se zdravotním postižením nebo ome-
zením, nebo např. i řidič, může mít neustále 
při sobě kartu s informacemi o svém zdravot-
ním stavu. Kartu může senior umístit doma 
na vstupní dveře nebo na lednici.  V případě 
potřeby budou mít záchranáři prvotní infor-
mace o Vašem zdravotním stavu, např. jaké 
léky berete, a v kritických chvílích jako je např. 
ztráta vědomí, budou mít základní důležité 
informace pro zahájení přijatelného ošetření. 

Díky úspěchu domácí Seniorské obálky byl 
projekt rozšířen o menší, kapesní verzi obál-
ky. Mini obálka se vejde do peněženky nebo 
kapsy. Seniorské obálky získají zájemci na 
podatelně městského úřadu, nebo si je mohou 
stáhnout na adrese: http://www.mestotynec.
cz/download/seniorska-obalka-mini.pdf.

pd

Dopravní soutěž

Seniorská obálka pomáhá zachraňovat životy

významný občan – nominace
Město Týnec nad Sázavou vy-

zývá občany k podávání nominací 
na titul „Významný občan Týnce 
nad Sázavou“. Toto ocenění se 
letos bude udělovat již po devate-
nácté. Pokud tedy víte o někom, 
kdo se zasloužil o rozvoj města, 
významně ovlivnil život ve městě 
nebo se zapsal do historie města 
svou prací, nominujte ho! 

Své návrhy můžete zasílat 
na Městský úřad Týnec nad Sá-

zavou do pátku 20. srpna 2021, poté je rada města projedná a předloží 
ke schválení zastupitelstvu.

Ocenění „Významný občan“ se začalo udělovat v roce 2002. Prvním 
oceněným byl pan František Šípek. Tato slavnost se v našem městě po-
stupně stala tradicí. Navrhovat může široká veřejnost, zájmové i spo-
lečenské organizace. Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení navr-

hovaného, obor, ve kterém působí nebo působil, odůvodnění návrhu 
a kontakt na navrhovatele.

Věříme, že spolu s Vámi, připravíme oceněným, jejich rodinám a přá-
telům nevšední zážitek, na který budou rádi vzpomínat.

Kateřina Tomášková, Kancelář starosty

výzva DárcI krve
Prosíme dárce krve s trvalým bydlištěm v Týn-

ci nad Sázavou a přilehlých částech, nové drži-
tele stříbrné nebo zlaté Jánského plakety, a také 
držitele Zlatého kříže, aby se do konce září při-
hlásili s potvrzením o počtu odběrů z transfuz-
ní stanice do podatelny městského úřadu. Rádi 
bychom Vás pozvali k veřejnému poděkování za Vaši pomoc nám 
všem. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 22. října v 17 ho-
din. Těšíme se na Vás.

Stala se vám v životě 
velká změna a nevíte, 
co všechno musíte 
s úřady zařídit a jaká 
máte práva?

Odbor eGover-
nmentu MV ČR 
zveřejnil na portálu 
občana Průvodce 

životními situacemi. Cílem projektu je co 
nejsrozumitelněji občany provést vybranými 
životními situacemi. Jde určitě o užitečný in-
formační zdroj, odkaz naleznete zde: https://
pruvodce.gov.cz/

pd

Portál občana  
„Průvodce životními 
situacemi“
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Tradiční úklid v dubnu 2021 v rámci výzvy 
„Čistá řeka Sázava“ a „Ukliďme náš Týnec“ 
zkomplikovala pandemie koronaviru. My se 
však nenechali odradit a pustili se do úklidu 
našeho města i řeky sami.

Děkujeme všem, kteří se do úklidu zapojili. 
Z našich místních spolků se zapojilo Sdruže-
ní Háj Pecerady, TJ Týnec a SDH Pecerady. 
Do společného úklidu se také zapojily děti 
ze školní družiny při ZŠ Komenského a děti 
z místní komunitní školy Gaia. Dále se zapo-
jilo i několik rodin.

Dobrovolníci uklízeli v lokalitě peceradské-
ho lesa, lesa ve Zbořeném Kostelci, Janovic-
kého potoka, lesa za kostelem a kolem Ci-

helny, v Karkulčině háji a v prostoru u garáží. 
V rámci úklidu jsme nezapomněli ani na lou-
ky za areálem ZŠ Komenského a oblast lavi-
ček u dubů za mateřskou školkou. 

Děkujeme také Technickým službám Týnec 
s.r.o. za sběr a odvoz nasbíraného odpadu.

Vážíme si Vašeho zájmu o místo, kde žijeme. 
Denisa Vrbická, Projektové řízení

V polovině května nás překvapil vydatný 
déšť, který zvedl hladiny řek na desítkách 
míst v České republice. Nejinak tomu bylo 
i v Týnci nad Sázavou, kde se hladina řeky 
Sázavy a Janovického potoka zvedla nad 
normální stav. Hladina přesáhla první stupeň 
povodňové aktivity, což je stupeň bdělosti. 
V praxi to znamená, že se zahajuje hlídková 
služba. Naštěstí se voda zastavila na úrovni, 
kdy v Týnci nezpůsobila žádné škody a voda 
zůstala v korytě řeky. Po necelém týdnu se 
hladina řeky snížila na normální stav. Z této 
události jsme se poučili a okamžitě doplni-
li drobnými opatřeními probíhající stavbu 
nové stezky kolem řeky Sázavy, která tak 
bude v budoucnu lépe chráněna před vodou. 

S podobnými událostmi musíme do budouc-
na počítat, proto jsme také pořídili 2 000 ks 
protipovodňových pytlů. 

A jak to u nás vypadalo?
pd

Děkujeme všem, kdo se zúčastnil akce „Ukliďme náš týnec“

rozvodněná Sázava

Poslední dobou zaznamenáváme trend, 
kdy začíná převládat sedavý způsob života. 
Děti i dospělí se přestávají přirozeně hýbat, 
preferují virtuální zábavu před počítači, kon-
zumují nezdravou stravu a “zahrávají“ si tak 
do budoucnosti se svým zdravím. Je proto 
naší povinností motivovat děti od nejútlejšího 
věku k pohybovým aktivitám, k rozmanitým 

venkovním hrám, sportům a celkově k pobytu 
na čerstvém vzduchu. 

Dětská hřiště rozvíjejí celkový rozvoj osob-
nosti, umožňují kolektivní hry, plní funkci 
prevence proti obezitě a slouží pro radost 
všech.

Snažíme se poskytovat dětem již od nejút-
lejšího věku bezpečné prostory pro rozvíjení 
takových aktivit. Dětská hřiště proto opravu-
jeme, nebo po konzultaci s místními osadní-
mi výbory doplňujeme o nové herní prvky. 
Aktuálně probíhá rekonstrukce dětského 
hřiště v místní části Kozlovice, kde bude nově 
osazena lanová pyramida.  Naposledy se re-
konstrukce dočkala dětská hřiště v Podělu-
sích, ve Zbořeném Kostelci a v Čakovicích, 
která se již dočkala moderních celokovových 

herních prvků s nezměrně delší životností 
a vyšší bezpečností oproti stávajícím dřevě-
ným konstrukcím. Nové herní prvky jsou také 
vždy doplněny certifikovanou dopadovou 
plochou pro zvýšení bezpečnosti všech, kteří 
se na hřišti pohybují. Jak se Vám líbí?

Pavel Vilímek, Odbor majetku

Obnova dětských hřišť
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Poslední dobou se stále 
více občanů začíná zajímat 
o problematiku odpadu 
zejména v souvislosti se 
změnami, které nastaly  
1. 1. 2021 jako dnem 
účinnosti nového záko-
na o odpadech (Zákon  
č. 541/2020 Sb.). Změny 
se nedotýkají pouze měst-
ského úřadu, a to tvorbou 

nových právních předpisů, ale také kladou vyš-
ší nároky na zaměstnance technických služeb. 
Dopad mají též na samotné obyvatele, zejména 
nepopulárním zvyšováním poplatku za svoz ko-
munálního odpadu. 

Hlavním důvodem zvyšování poplatku je 
skutečnost, že na základě nové legislativy kaž-
doročně poroste poplatek za skládkování. Jen 
pro představu – pouze za skládkování jedné 
tuny odpadu (nepočítáme svoz), zaplatí tech-
nické služby 800 Kč (bylo 500 Kč). Do roku 
2030 bude cena za tunu odpadu skokově růst 
až na 1 850 Kč. Navíc už nyní řešíme, co bude 
po roce 2030, protože skládkování na skládkách 
již nebude ze zákona možné. 

Pojďme s tím něco společně udělat. 
Protože zahrádkářská sezóna je již v plném 

proudu, řešme, co nás pálí v tuto chvíli nejvíce, 
a to je třídění biologického (BIO) odpadu. 

Musíme si uvědomit několik skutečností. Co 
to vlastně BIO odpad je? Jedná se o složky rost-
linného původu, např. odpad ze zahrad – pose-
kaná tráva, pěstitelské odpady, seno, listí, křo-

viny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, 
ořezané části stromů, drobný odpad ze zpraco-
vání dřeva, dřevo, ale také kuchyňské odpady 
z domácností, restaurací, jídelen atp. Obecně ře-
čeno vše, co je biologicky rozložitelné. Problém 
nastává ve chvíli, když občané sice v dobré víře 
třídí, ale BIO odpad vyhazují např. v igelitových 
pytlech nebo jiných plastových obalech. Jaké 
jsou důsledky? Je jich mnoho. 

Pokud bude BIO odpad v nevhodných oba-
lech, zaměstnanci technických služeb ho vy-
hodnotí i přes to, že bude v hnědé nádobě, 
jako odpad směsný. Komu by se chtělo otevírat 
a kontrolovat každý pytel? Za uložení takové-
ho odpadu, ale platí město na skládce 5x více, 
než by zaplatilo za „čisté“ BIO v kompostárně. 
Kompostárna ale také kontroluje „čistotu“ BIO 
odpadu a pokud vyhodnotí znečištění, odmítá 
jeho převzetí. Dochází tak k enormnímu zvy-
šování nákladů Městu Týnec nad Sázavou, ale 
také ke zvyšování poplatků na obyvatele. To 
samé platí, když se BIO odpad vyhazuje do čer-
ných kontejnerů na směsný odpad. Zvyšuje se 
tím hmotnost, četnost svozů na skládky a opět 
– zvyšování nákladů. Musíme si uvědomit, že 
podstatnou složkou zatěžující systém je odpad 
z domácností, který potřebujeme soustřeďovat 
v nádobách na BIO.
Jak na to? 

BIO odpad se musí ukládat pouze do hnědých 
nádob bez obalů, které jsou nerozložitelné, nebo 
prostě odpad volně vysypat do nádoby.  

Biologický odpad v Týnci narůstá. V roce 
2016 to bylo cca 150 tun BIO odpadu. V roce 

2020 jsme měli tun cca 428. To znamená ná-
růst o 185 %. Průměrně každý trvale žijící občan 
vyprodukoval v roce 2021 75 kg BIO odpadu. 
Jsou to obrovská čísla a množství BIO odpadu 
nám stále narůstá, což si můžeme ukázat na po-
rovnání výsledků vyhodnocení prvního kvartálu 
z let 2020 a 2021, kdy jen v tomto období (doba 
vegetačního klidu) byl nárůst 5 %. 

Řešení. Řešení vidíme v třídění BIO odpadů, 
které má ale smysl. O způsobu třídění rozho-
dujete Vy. My se rozhodli navýšit počty BIO 
nádob na kontejnerových stáních, rozšířit síť 
kontejnerových stání a dodáme zdarma nádo-
by na BIO odpad vlastníkům rodinných domů. 
Tím docílíme dvou úspor. První – za náklady 
likvidace BIO odpadu na skládkách a druhá – 
za snížení četnosti svozu směsného komunál-
ního odpadu. Zde mají velkou výhodu majitelé 
rodinných domů, zahrádkáři a chataři, protože 
si mohou založit vlastní kompost a získat tak 
kompostovou zeminu pro další využití.

Věříme, že společně se nám podaří chovat jako 
dobří hospodáři s respektem k ekologii.   

pd

BIO odpad, co to vlastně je? a jak s ním nakládat?

PÁTEK  
3. září 2021 

 TEORIE 
TYGRA

Začátek po 20.00 hod. po setmění 
Deky a dobrou náladu s sebou / místa k sezení jsou omezena.

FOTBALOVÉ  
HŘIŠTĚ NÁKLÍ

PODMÍNKOU VSTUPU NA AKCI JE RESPEKTOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ. 
KONÁNÍ AKCE ZÁVISÍ NA VÝVOJI SITUACE. PROSÍM, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY A FB MĚSTA. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Letní kinoLetní kino

www.mestotynec.cz 
 ` tyneckevlneni

VSTUP VOLNÝ

VÁS SRDEČNĚ 
ZVE NA

BIO 
ODPAD

LISTÍ, TRÁVA, ZBYTKY ROSTLIN, KOUSKY VĚTVÍ, 
SPADANÉ OVOCE, SLUPKY Z BRAMBOR A MRKVE

 ZBYTKY OVOCE A ZELENINY, OHRYZKY,  
ČAJOVÉ SÁČKY, SKOŘÁPKY VAJEC
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V dubnu byl jmenován do funkce ředitele 
Technických služeb Týnec s.r.o. Michal Petrá-
šek, který úspěšně prošel výběrovým řízením. 
Nahradil tak dosavadního ředitele Ing. Jaromí-
ra Diblíka. Vzhledem k tomu, že nás v rámci 
odpadového hospodářství čekají v dalších le-
tech změny, přinášíme Vám krátký rozhovor 
s novým ředitelem: 
TL: Na pozici ředitele jste nastoupil v době, 
kdy v oblasti odpadového hospodářství dochá-
zí k převratným změnám, zejména v souvislosti 
s účinností nového zákona o odpadech (Zákon 
č. 541/2020 Sb.), který nabyl účinnosti dne  
1. 1. 2021. Jak velká je to pro Vás výzva?
MP: Při rozhodování o účasti ve výběrovém ří-
zení na pozici ředitele společnosti TS Týnec jsem 
předpokládal, že v případě úspěchu nastoupím 
do společnosti, kde je vše nastavené bez nutnosti 
velkých změn. Samozřejmě člověk míní a život 
mění. Vzhledem k novému zákonu o odpadech 
a s tím související potřebou města ke změně součas-
ného systému svozu tuhého komunálního odpadu 
(dále TKO), vznikají nové požadavky. Věřím, že 

se s celým pracovním kolektivem úspěšně připraví-
me na podmínky z této situace vzniklé. Velké podě-
kování patří Ing. Jaromíru Diblíkovi za předání 
společnosti v celkově bezvadné kondici. Díky jeho 
práci se dnes můžeme věnovat odpadové proble-
matice s plným nasazením.
TL: Do konce tohoto roku platí tzv. provizorní 
režim, tedy režim, kdy se stále řídíme součas-
nými obecně závaznými vyhláškami podle již 
„starého“ zákona o odpadech. To ale skon-
čí v prosinci 2021. Od roku 2022 nás čekají 
na základě nové legislativy změny. Můžete ně-
které z nich vyjmenovat?
MP: Vzhledem k tomu, že v Týnci bydlím a pla-
tím poplatky, byl bych rád, abychom platili co nej-
méně. Bohužel čtenářům teď neřeknu nic, co by je 
v tomto směru potěšilo. Svoz a uložení komunál-
ního odpadu bude službou, která bude znamenat 
pro naši peněženku stále větší zátěž. Zjednodušeně 
řečeno, nová zákonná legislativa upravuje pravi-
dla pro ukládání TKO. Veškeré kroky jsou vedeny 
směrem k výraznému navýšení třídění odpadu. 
TL: Městský úřad bude muset v rámci nové 
legislativy vydat dvě nové vyhlášky, obecně zá-
vaznou vyhlášku ohledně stanovení systému 
nakládání s komunálním odpadem a vyhlášku 
o zpoplatnění svozu komunálního odpadu. Jak 
jste na to připraveni?
MP: To, že výše zmíněné vyhlášky budou mít 
na občany Týnce dopad, tomu se nevyhneme. 
Snažíme se, spolu s městem, aby cena služby byla 
co nejnižší. Řešení nalézáme v několika směrech. 
Pokusím se krátce nastínit, co připravujeme.
1.  Nákup nového svozového vozidla s vyšší kapa-

citou = zefektivnění svozu.
2.  Navýšení počtu nádob na tříděný odpad (BIO, 

papír, plast) = výrazná možnost, jak snížit ob-
jem a váhu námi produkovaného TKO a roz-
třídit odpad na jeho využitelné části.

3.  Navýšení vývozů nádob na papír a plast, tak 
abychom zajistili možnost ukládání vytříděné-

ho odpadu.
4.  Úprava svozových termínů, možnost volby ob-

jemu nádob na TKO apod.
TL: Jaký to bude mít dopad na občany Týnce?
MP: Výše popsané kroky vytváří prostor pro nás 
občany výrazně ovlivnit cenu výsledné služby. 
Bohužel v současné době je obvyklým jevem, že 
někteří občané nerespektují ani současné možnosti 
nakládání s jejich odpadem. To, kolik odpadu od-
vezeme od kontejnerových stání či černých skládek 
bych ještě donedávna považoval za nesmysl. Tak-
též opakující se znehodnocení tříděného a BIO 
odpadu jinou složkou odpadu, která tam nepatří, 
vytváří velký prostor na zlepšení hospodaření 
s odpadem.
 Změny se samozřejmě dotknou také podnikatelů, 
ale i chatařů.
TL: Co podle Vás Technickým službám nyní 
komplikuje práci? 
MP: Největším současným problém je blíží-
cí se ukončení skládky v Přibyšicích. Přibližně 
v červenci dojde k naplnění kapacity a uzavření 
skládky. TS ve spolupráci s městem Týnec zajistily 
možnost ukládání odpadů na skládce ve Voticích. 
Bohužel navýšení dojezdové vzdálenosti a pod-
statné zvýšení poplatku za ukládání odpadu opro-
ti stavu z roku 2020 (Přibyšice) pro nás znamená 
navýšení nákladů na svoz TKO.
A musím si také postěžovat na toto otravné jaro. 
Současné počasí přeje růstu trávy nad rámec mož-
ností TS k jejímu sečení. Proto bych chtěl občany 
požádat o trpělivost s místy, kde tráva je delší, než 
je obvyklé. Současná kapacita TS je plně věnována 
údržbě zeleně a v nejbližším možném čase se do-
staneme s údržbou zeleně do normálu.
TL: Poslední otázka – na čem teď pracujete?
MP: Momentálně na tomto rozhovoru, ale jakmi-
le ho dokončím, půjdu se věnovat činnostem výše 
popsaným.
TL: Děkuji Vám za rozhovor.

pd

technické služby týnec mají nového ředitele

Ts Týnec nad sázavou s.r.o. 
přijmou výpomoc na sekání trávy  

od června do září nebo dle možností

Požadují: zkušenost práce s křovinořezem 
Nabízí:   po dohodě možnost výkonu činnosti v konkrétní 

dny a přiměřené mzdové ohodnocení.

v PříPadě zájmu koNTakTujTe  
michala PeTráška Na Tel.: 777 241 039

Technické služby Týnec s. r. o.
Brodce 47, 257 41 Týnec nad Sázavou
reditel@tstynec.cz 
www.tstynec.cz
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V ulici Krusičanská a U Janovického po-
toka probíhá rekonstrukce vodovodu v délce 
301 m. Jedná se o investici, která předchá-
zí rekonstrukci povrchu komunikací. Akce 
probíhá v souladu se schváleným plánem 
ob novy vodohospodářské infrastruktury pro  
rok 2021. Finanční prostředky jsou genero-
vány výběrem vodného a stočného. Cena za  
realizaci díla je 2 135 320 Kč bez DPH. Re-
konstrukce bude dokončena ve druhé polo-
vině čer vence 2021. Během stavebních pra-
cí bylo použito i nákladní vozidlo TATRA, 
které jsme  jako starší v únoru letošního roku  
zakoupili. Děkujeme vlastní kům stavbou  
dotčených nemovitostí za po chopení ztíže-
ných životních  podmínek v průběhu stavby.

Zbyněk Peša,  
Vodovody a Kanalizace Týnec s.r.o.

v ulici krusičanská a U Janovického potoka rekonstruujeme 
vodovod

Kvůli pandemii se v hodinách hudební výchovy nesmí zpívat. Jak se 
s tím poprat? Starší děti se mohou učit o hudebních skladatelích, noty, 
ale co ti mladší? Museli jsme si s tím poradit, a tak jsme kromě rytmic-
kých cvičení začali hrát na boomwhackery.

Tento jedinečný nástroj vymyslel Američan Craig Ramsell z čiré 
potřeby zprostředkovat možnost hudebního vyžití širokým masám. 
Od roku 2009, kdy se prodávají po celém světě, zažily tyto barevné 
trubky neuvěřitelný rozmach a oblíbily si je miliony nadšených hráčů.

Princip je jednoduchý. Každá trubka je naladěná v určitém tónu, který 
zazní, když s ní udeříte o vhodný povrch. Tóny jsou barevně odstíněné, 
takže vždy víte, co zahrajete. Díky tomuto systému se Boomwhackers 
staly především oblíbeným nástrojem ve školách, školkách a dalších 
vzdělávacích a volnočasových institucích. Hrát na ně může opravdu 
každý.

O tom, že nejde jen o pouhou hračku, svědčí mimo jiné řada YouTu-
be videí, ve kterých hudebníci s trubkami Boomwhackers provádějí ne-
uvěřitelné kousky. 2.A sice není nijak velké těleso, ale po pár hodinách 
tréninku jsme schopni zahrát úžasné skladby.

Mgr. Pavlína Kleinová a 2.A

Dnem 2. 6. 2021 byly  zahájeny souběžné práce na 2 mostech na silnici 
I/3 u Benešova (sjezd z dálnice D1 - Benešov - Tábor). Pracovat se bude 
na mostě přes silnici II/106 (Benešov - Týnec nad Sázavou) a mostě 
přes silnici III/10614 v ul. Konopišťská (Benešov – Konopiště). 

Po dobu stavby bude provoz na dotčených komunikacích zachován. 
Pro provádění provizorního zajištění křídel obou mostních objektů bude 
nutné provést dočasná dopravní opatření na komunikacích pod mosty. 
Ta budou spočívat v uzavření jednoho jízdního pruhu a kyvadlovém ve-
dení provozu aktuálně volným jízdním pruhem. Na silnici z Benešova 
do Týnce bude provoz řízen světelnou signalizací. Současně bude uza-
vřena výjezdová větev ze silnice I/3 do Benešova a Týnce nad Sázavou 
ze směru od Tábora. Na silnici v Konopišťské ulici bude kyvadlový pro-
voz upraven dopravním značením. Stavba by měla být dokončena začát-
kem září 2021.

pd

2.a hraje na Boomwhackers
Dopravní omezení u Benešova základní škola
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vvv aneb výtvarná výchova venku

Dobrá zpráva přišla během pozvolného 
rozvolňování: „Tělesná výchova se může již 
vyučovat venku.“ Při čtení této informace mě 
napadla otázka: „A proč bychom nemohli mít 
i výtvarnou výchovu venku?“ A tak hned při 
první příležitosti a prvním slunečném dopo-
ledni jsem vzala celou 2. A do našeho školní-
ho areálu u budovy Komenského. Každý žák 
dostal velké desky, čtvrtku a s sebou si vzal 
voskové pastely. Nejprve jsme se rozhlíželi 
a povídali si, co okolo sebe vidíme, jak se roz-
hodnout a na co zaměříme své výtvarné úsilí. 

Poté si každý žák našel své soukromé místeč-
ko a mohlo se začít malovat. Výsledné výkresy 
jsme pak společně prošli, jakoby v přírodní 
galerii a diskutovali u každého obrazu. Díla 
se povedla opravdu všem žákům. Nevšední 
hodina výtvarné výchovy žáky bavila a dokon-
ce jsme byli svědky i neplánovaného pokusu. 
Ten den bylo opravdu velké teplo, proto těm, 
kteří seděli na slunci, se některé voskovky za-
čaly pomalu roztékat či měknout. A tak sami 
žáci vyvodili závěr, že příště si raději vezmou 
tempery. Z výtvarného hlediska jsme se nau-
čili, jak při malbě vhodně vyplnit celou čtvrt-
ku, jak si dát pozor na to, abychom kreslili 
jen opravdu to, co vidíme a samozřejmě, jak 
využít venkovního pobytu v tichu k rozjímá-
ní nad krásnou přírodou. Výtvarnou výchovu 
venku si snad brzy zase zopakujeme, stačí jen 
počkat na slunečné počasí.

Milena Iblová 

„Jé, ty máš roušku, proč? Vždyť jsme doma.“ „Kde 
seš? Vidím za tebou divné skříně a okna.“ Tak přesně 
takové a mnohé podobné další otázky slyšeli ně-
kteří žáci při své rotační výuce v dubnu a v květnu. 
„Já jsem ve škole, protože moje mamka je doktorka“. 
A takto zase zněla nejčastější odpověď, protože 
právě několik žáků z obou budov ZŠ Týnec n/S 
se stalo součástí naší tzv. IZS třídy. „Jé, ty se máš, 
mě to už doma nebaví, taky bych chtěla být ve škole“ 
„A kdo vás učí?“ „Neučí nás nikdo, jsem s vámi přece 
na online vysílání, ale je tu s námi paní učitelka Ib-
lová a pak je s námi i v odpolední družině.“ Zkrátka 

první dny to bylo o vysvětlování a ustálení netra-
dičního harmonogramu naší různorodé skupiny 
žáků. Šlo o děti, které musely do školy i v době, 
ve které ostatní spolužáci ne. Na druhou stranu 
zažili něco netradičního. Harmonogram dne byl 
rozdělen na dvě části. Dopoledne se žáci věnova-
li online výuce a odpoledne byl volnější program 
podobný činnostem ve školní družině. Nelehká 
situace pro všechny přítomné spočívala ve faktu, 
že každý žák byl z jiné třídy, a tudíž měl online 
výuku v jiný čas dle svého plánu. Z tohoto důvo-
du musel každý žák mít svůj notebook či tablet se 
sluchátky. V době, když se konkrétní žák zrovna 
učil, seděl sám ve své lavici vzdálen od ostatních. 
Ostatní děti mluvily potichu a volný čas než jim 
také začne hodina, vyplnily vždy alternativní čin-
ností. Na výběr bylo větší množství atraktivních 

a moderních deskových her, rukodělná činnost 
nebo individuální klidová zábava ve třídě (kresba, 
četba atd.). Žáci se většinou neznali, ale spřátelili 
se velmi rychle, k čemuž přispěl i fakt, že si byli 
věkově blízcí. Děti zažily spoustu legrace, nauči-
ly se vyrábět papírové taštičky, náramky, vytvořily 
několik nápaditých dárečků ke Dni matek a o tý-
den později barevné dřevěné rámečky ke Dni ro-
din. Dokonce se vždy těšili na další „IZS týden“, 
jak výuku sami pojmenovali. Společně s dětmi 
jsme dokonce vymysleli slogan: „Někdo si hraje, 
někdo se učí, v IZS třídě to parádně frčí“.

Milena Iblová

Školní klub aneb IzS třída
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Původně jsme se ve školní družině všichni 
vychovatelé domnívali, že tradiční oslavu „Ča-
rodějnice“ v pátek 30. dubna budeme muset 
opět o rok odložit. V daném týdnu, díky ro-
tační výuce, byli v ŠD pouze mladší žáci (pří-
pravná třída, 1.+2.třída). A právě díky tomuto 
faktu jsme rozhodnutí změnili a tuto situaci 
jsme naopak využili ve prospěch zábavného 
programu. V pátek v poledne jsme do škol-
ního areálu rozmístili devět dobře viditelných 
číselných cedulí a k nim připevnili popisky. 
Vytvořili jsme tak stanoviště, na kterých však 
nemusel nikdo stát. Každé stanoviště mělo 
popisek, který obsahoval příběh (pro druháky, 
kteří již umí číst) a k tomu stručnou větu, co 

se má na konkrétním stanovišti plnit (pro prv-
ňáčky, kteří zatím čtou jen krátké věty). Pří-
pravné třídě zadání přečetl jejich vychovatel. 
Vše bylo na dohled od hlavní budovy. Jelikož 
se jednalo o netradiční čarodějnice (obvyk-
le máme oheň a opékáme buřty), téma celé 
stezky jsme pojali též netradičně. Jednalo se 
o Čarodějnickou školu. Název a celý koncept 
byl inspirován oblíbenou deskovou hrou Tajná 
výprava čarodějů. Zvládli jsme dodržet přísná 
vládní opatření, každé oddělení si stezku pro-
šlo v jiný čas. Tím jsme zajistili, že se žáci ne-
potkali, ani nemíchali. Také jsme zajistili, aby 
se děti nehromadily na stanovištích, opět kvůli 
dodržení hygienických pravidel (na stanoviště 
chodili žáci po jednom). Úkoly byly rozličné, 
jednak klasické sportovní, jako nasednout 
na koště a proletět dráhu, zachránit malé ča-

rodějničky kachním pochodem, ale i vzdělá-
vací, například určování mláďat zvířat a eko-
logické o třídění odpadu (v rámci nedávného 
Dne země). Na konci stezky čekala na kaž-
dého účastníka malá sladká odměna a hlavně 
vysvědčení z Čarodějnické školy, které každé-
mu dítku zajistilo, že ho ten den na čaroděj-
nice nesmí nikdo upálit. Všem se stezka líbila 
a všichni se těší za rok na pokračování.

Milena Iblová 

Deváté třídy naší školy si zpestřily distanční výuku a podíva-
ly se do jaderné elektrárny. Ačkoliv byly brány elektrárny pro 
veřejnost uzavřeny, žáci se do ní podívali alespoň virtuálně.

 Přijali jsme pozvánku na Elektrizující hodinu fyziky se 
Skupinou ČEZ, během které se žáci dověděli, jak taková 
elektrárna vypadá a funguje. Odborní průvodci je za pomoci 
nejrůznějších aplikací a 3D modelů virtuálně provedli jader-
nou elektrárnou Temelín. Žáky seznámili s jejím provozem 
a představili jim principy výroby elektrické energie. Žáci na-
vštívili virtuálně i místa, kam se veřejnost nedostane.

Hodina byla pro žáky zajímavá a přínosná nejen z hledis-
ka fyziky. V dnešní době, kdy je ochrana životního prostředí 
v popředí zájmu mladých lidí, je dobré vědět, jak jaderné elek-
trárny fungují.

Za správné odpovědi, které se týkaly provozu jaderné elek-
trárny, získali žáci odměnu.

Mgr. Jana Maříková

elektrizující hodina fyziky se Skupinou čez

čarodějnické klání ve školní družině



květen / červen  2021týnecké listy

16 www.mestotynec.cz      f tyneckevlneni

Aneta Burdová – 5. místo
Kdesi daleko, předaleko, v zemi, která je ma-

linká a okem viditelná pouze skrze monitor, 
žila princezna Kybernatka a mocný Uživa-
tel, jenž rozhodoval o osudu svého království 
pouhým klikem myší, či psaním na klávesnici. 
Celé roky v Kybersvětě panovala rovnováha, 
Antivirus společně s Firewallem království 
chránili před všemožnými hrozbami šířící-
mi se světem, chránili prohlížeč a s operač-
ním systémem byli pravidelně aktualizováni. 
Všichni náleželi spletité síti, internetu, který 
neměl ani konce, ani začátku. Všechny e-sho-
py, emailové schránky, webové stránky a po-
dobné, vyžadovaly k fungování na konkrét-
ním počítači buďto WiFi, nebo data, ale také 
servery, na kterých se weby nacházely.

I přesto, že zásady byly skoro dodržovány, se 
jednoho dne vyskytla devastující kybernetická 
hrozba. Pirátství na internetu nebylo majiteli 
cizí, přece jenom, gamesek je moc, ale peněz 
už tolik ne. Právě proto se Uživatel dopustil 
jedné z největších chyb, které může na netu 
udělat. Vyskočila na něj reklama „Klikněte zde, 
pokud se chcete zařadit do losování o nejnovější 
iPhone a spoustu jiných cen.“ Jeho telefon už byl 
starý, poškrábaný a jediné, co šlo, bylo volat. 
Řekl si: „Proč to tedy nezkusit, přeci jen, vidím 

selfie celebrity, která podle všeho, jak zde uvádí, 
kampaň podporuje na svém Instagramu,“ a klikl 
na reklamu, bez jakéhokoliv ověření sociálních 
sítí. Nejen, že si tím na svůj notebook vpustil 
nezvaného hosta, ale zavařil i svému bankov-
nímu účtu. Kromě toho, že se musel na strán-
ce zaregistrovat, musel ještě připsat bankovní 
údaje k připsání případně částky. A rybáři 
ulovili rybičku. Zaslepen vidinou bohatství, 
zapomněl na to, že nedávno se rozmohla nová 
kampaň phishingu, lákající právě na tento typ 
výhry, akorát že pokaždé s jinou fotkou cele-
brity. Nadopovaný serotoninem neváhal, údaje 
a hru bez váhání stáhl.

Princezna Kybernatka už se chystala na re-
žim spánku, když tu najednou dostala od Fire-
wallu hlášení, že vstoupil nový soubor do pro-
storu. Podle Antiviru byl soubor nezávadný, 
jen jeho velikost byla podezřele malá. Obvykle 
soubory, vpuštěné přes tyto brány, mají oko-
lo několika megabajtů až gigabajtů, tento ale 
jen několik bajtů až kilobajtů. Ostatní si s tím 
nijak nelámali hlavu a nechali to být. Druhý 
den však nastala apokalypsa. Soubory začaly 
být samy od sebe šifrovány, některé dokonce 
úplně vymazány. Panika a strach byly nevy-
hnutelným následkem uživatelova jednání. 
Trojskému koni se podařilo obejít brány tím, 

že se sám vydával za aktualizaci aplikace, jež je 
ve Windows nainstalovaná. Soubor co soubor, 
Word, Excel či PowerPoint se jeho běsnění 
nevyhnuly. Vše bylo nenávratně zašifrováno. 
Virus začal stahovat i další jiné programy. 
Když si toho Uživatel všimnul, už bylo pozdě. 
Princezna Kybernatka spala hlubokým spán-
kem stejně tak jako Antivirus s Firewallem. 
Jedinou možností bylo vrátit počítač zpátky 
do stavu, než se virus objevil. Jenže ten, kdo 
nezálohuje, ať už na cloud, nebo na flashdisk, 
nemá jinou možnost obnovy, než vrátit stav 
do továrního nastavení. I když s velkou ne-
vůlí, neměl totiž na vybranou, musel Uživatel 
zahodit všechnu svou nenávratně ztracenou 
práci a dát jí se slzou v oku sbohem. Dalšího 
dne přijel ajťák, který mu počítač zresetoval. 

I když Kybernatka se svojí družinou, byly se 
smazáním nenávratně pryč, říká se, že pořád 
někde na internetu bloudí a varují nepozorné 
uživatele, kteří by se snad chtěli pirátství do-
pustit, že mohou ukončit svou vlastní kolonii 
souborů v jejich počítačích, noteboocích, ta-
bletech či telefonech.

V příštím vydáním Týneckých listů si může-
te přečíst práci „Konec“, autor Theodor Ezekiel  
Addo-Djan, který se umístil na 10. místě.

V době distanční výuky jsme nezaháleli. Žáci 
a žákyně osmých ročníků se zapojili do soutěže 
projektu Rosteme s knihou, která se jmenovala 

Čeština 21. století – nová slova, nové významy. 
Velmi nás těší, že mezi deseti vybranými prace-
mi žáků druhého stupně základních škol se jsou 

i naši mladí spisovatelé. Gratulujeme a přejeme 
mnoho úspěchů v dalších takových soutěžích.

Lenka Vrbatová

V letošním roce se žáci 6. ročníku zapojili 
do celorepublikové soutěže Čtenářský souboj.

V únoru jsme obdrželi zásilku pěti titu-
lů knih vybraných pro šesťáky. Naši čtenáři 
se vrhli do čtení a předávali si knihy z ruky 
do ruky. Oživili si tak šedivě stejné dny pří-
jemnou četbou. Při čtení si všichni pečlivě 
vedli velmi podrobné zápisky, aby byli schopni 
v čtenářském souboji odpovědět na všetečné 
otázky. Scházeli jsme se v týmech po knihách 
a odpovědi trénovali při online schůzkách, 
zkoušeli jsme se vzájemně ze znalostí obsahu 
knih. Nadšení dětí bylo nakažlivé, takže i my 
češtinářky jsme se ponořily do četby a vymýš-
lely otázky.

Pak nastal den D a 19. 5. v 10:00 jsme se 
přihlásili spolu s ostatními čtenáři z republi-
ky do Čtenářského souboje online. Děti pra-
covaly jak mravenci a každý se snažil doplnit 
načtené informace. Své odpovědi jsme odeslali 
a čekali napjatě na výsledky soutěže.

Z celkového počtu 64 přihlášených škol jsme 
obsadili 31. místo a jsme na něj pyšní. Poda-
řilo se nám předběhnout i školy z Benešova.

Co nás ale nejvíce těší? Užili jsme si všichni 
spoustu hezkých knih s knihami a sdíleli spo-
lu své zážitky. Pokud v září situace dovolí, rádi 
bychom se zúčastnili knižního veletrhu Svět 
knihy – tato organizace soutěž vyhlásila.

Blanka Schůtová

kybersvět jednoho notebooku

literární soutěž čeština 21. století

čtenářský souboj
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Jaký byl letošní školní rok ve školce? Mnozí 
z Vás si to možná dovedou představit. Vy ne? 
Tak to si přečtěte tento článek. Navzdory těžké 
době, která se dotkla každého z nás, se ale udály 
i věci, ze kterých máme velkou radost.

V září jsme začali zhotovením okrasných zá-
honů s keři a květinami. Keře krásně kvetou, 
takže se na sklonku léta dočkáme i malé úrody. 
Na projekt s názvem „Okrasná a jedlá zahrada“ 
získala naše školka dotaci z participativního roz-
počtu města. Do akce se zapojily paní učitelky, 
děti i rodiče. Všem patří velký dík za to, že si na-
šli čas a přišli zvelebit prostředí MŠ.

Díky přísným hygienickým opatřením jsme 
bohužel nemohli jet na žádný výlet, nemohla nás 
navštívit ani divadélka, která nám v minulých 
letech zpestřovala program svými pohádkami. 
Stihli jsme ale „projektové dny“, na kterých jsme 
se seznámili s profesemi, jako byl například sklář, 
stavitel, včelař. 

Ani nám se nevyhnula karanténa. Občas se 
musela některá ze tříd uzavřít. Někdy bylo ná-

ročné udržet ve třídě provoz pro děti, které už 
do karantény nemusely. Ale zvládli jsme to. 
V březnu se z nařízení vlády uzavřely na několik 
týdnů celé školky. Ale my pracovali dál!

Za dobu uzavření mateřské školy vznikly čty-
ři výukové knihy – JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA. Jsou plné hravých úkolů pro děti. Paní 
učitelky také společně vytvořily sborník her a ak-
tivit do lesa a na zahradu, vyrobily celou řadu 
pomůcek. V rámci distanční výuky plnili před-
školáci zadané úkoly, měli i možnost se několi-
krát v týdnu spojit online s učitelkami. Vše pro 
to, aby předškolní příprava probíhala co nejlépe 
a děti i rodiče mohli bez obav do školy.

Protože víme, jak je důležitý pohyb a pobyt 
venku, nechtěli jsme, aby děti seděly jen doma 
u televize, telefonů a podobných přístrojů. Zor-
ganizovali jsme jim akci s názvem „Najděte Vět-
vánka“. Inspiraci jsme získali na internetu. Kaž-
dá paní učitelka měla za úkol vyrobit z větvičky 
dřevěného panáčka, kterého schovala ve svém 
bydlišti a popsala, kde je jaký Větvánek schovaný. 
Pak jsme na webu školky zveřejnili popis místa, 
kde jsou Větvánci schovaní a děti měly za úkol 
je najít, vyfotit se s nimi a třeba jim vyrobit i ka-
maráda. A začala, dovolujeme si to nazvat, „Vět-
vánkománie“. Začaly nám chodit fotky nejen 
s našimi panáčky, ale i s krásnými výtvory dětí, se 
kterými jim pomáhali i jejich rodiče nebo souro-
zenci. Moc nás to potěšilo a věříme, že i dětem 
jsme zpříjemnili čas dlouhého čekání na otevření 
školky.

Teď už jsme všichni zpět ve školce, vracíme se 
do zajetých kolejí a moc si přejeme, aby to tak 
už zůstalo.

A máme ještě další důvod k radosti. V areálu 
mateřské školy se vybudovalo dopravní hřiště 
a my už se moc těšíme na to, jak budeme s ka-
marády ze třídy jezdit.

Přejeme vám krásné léto, hodně zdraví a dobré 
nálady!

Paní učitelky a děti z MŠ

Ohlédnutí za školním rokem v mateřské škole
Mateřská škola
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Vážení a milí čtenáři, 
městská knihovna v Týnci nad Sázavou je již pro vás plně otevřena 

v běžné půjčovní době. Po celý dlouhý čas, kdy knihovna byla našim 
čtenářům uzavřena, jsme pro vás hledaly a nakupovaly na knižním trhu 
to nejlepší. Na dospělé čtenáře zde čekají knihy od českých autorů, 
např. Karin Ledecké – Šikmý kostel, či od světových autorů bestsellerů  
– D. M. Pulley, J. Picoultová, F. Thilliez a jiní.

Jako úplnou novinku pro nejmenší a jejich rodiče zde máme Kouzelné 
audio pohádky k zapůjčení i s reproduktorem a pohádkovou postavič-
kou.

Od pondělí 24. května 2021 se naše knihovna zapojila do již probíha-
jící akce, která vznikla na základě hry Čaroděj Modromír, již jste možná 
viděli na ČT.  Jedná se o projekt „Pohádková cesta domů od knihovny.“

Postupně (každé pondělí) vám v knihovně poskytneme QR kód s od-
kazem na jednu kapitolu kouzelné a laskavé audioknihy Vnučka čarodě-
je Modromíra, která je k dispozici ke stažení na You Tube.

Těšíme se na vás v otevírací době knihovny.
Zdeňka Stašková, městská knihovna

Městská knihovna

Venkovní terasa před městskou knihovnou bude mít nové stylové 
osvětlení, které podtrhne historický charakter budovy. Doplníme také 
květníky a truhlíky na zábradlí terasy. Do velkých květináčů vysadíme 
růže a levandule. Obě rostliny snáší dobře vysoké teploty, slunce a krásně 
kvetou a voní. Do menších truhlíků zasadíme mix pelargonií, petúnií, 
surfinií nebo muškátů. Všechny květiny jsou vhodné pro slunná místa. 
Nyní bude rozkvetlá terasa lákat k posezení nad nově zapůjčenou knihou 
z  knihovny. 

Zdeňka Stašková, městská knihovna 

Proměna terasy před městskou 
knihovnou

Pohádkové cestydomů od knihovny
máme pro vás připraveno 29 kapitolkouzelné laskavé audioknihy

postupně vám ukážemeqr kód s odkazemna jednu kapitolu
na youtube.

poslechnout si ji můžetecestou domů.

vnučka čaroděje modromíra

kdo jsme?
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V neděli 9. 5. 2021 těsně po poledni byla jed-
notka SDH Pecerady povolána k požáru olejo-
vého transformátoru v areálu slévárny v Týnci 
nad Sázavou. 

Jednotka SDH Pecerady byla na místě udá-
losti jako první, provedla prvotní průzkum 
v dýchací technice a bylo zjištěno, že požárem 

byl zasažen olejový transformátor v plném 
rozsahu. Následně byl přivolán technik, který 
odpojil celý objekt od elektřiny. Po příjezdu 
velitele zásahu HZS Benešov bylo rozhodnuto 
o vyhlášení druhého stupně požárního popla-
chu a zároveň bylo operační středisko požádá-
no o vyslání dalších hasičských jednotek, neboť 
plameny ohrožovaly sousední transformátor 
a střechu elektrorozvodny. Jednotkou bylo dále 
zřízeno čerpací stanoviště, prostřednictvím 
kterého byly vodou z řeky Sázavy zásobovány 
cisterny hasičů. Na místo události byl povolán 
pracovník VaK Týnec, který monitoroval odtok 
hasební vody s pěnidlem do čistírny odpad-
ních vod. Únik transformátorového oleje nebyl 

zaznamenán. Jednotce byla velitelem zásahu 
HZS Benešov nařízena dohlídka nad požářiš-
těm do 20:00 hod., kdy bylo místo požáru pře-
dáno majiteli.

Marek Povolný

Stejně jako v loňském roce, i letos se kona-
la tradiční akce s názvem Čistá řeka Sázava, 
která byla opět nucena přizpůsobit se omeze-

ným podmínkám vlivem přetrvávající pande-
mie, což však účastníky neodradilo. Oficiálně 
se akce konala 9. - 11. 4., Sbor dobrovolných 
hasičů Pecerady se však zapojil do akce a při-
dal ruku k dílu až o týden později v sobotu 
17. 4. V rámci čistění totiž proběhlo i tradič-
ní pravidelné školení a výcvik na řece, neboť 
vzhledem k blízkosti vodního toku musí být 
na takovou událost připraveni. Přestože ten-
tokrát počasí nepřálo, úkol byl splněn. Dob-
rovolní hasiči z Pecerad uklidili řeku na úse-
ku od lávky ve Zbořeném Kostelci až po jez 
u Jawy na Brodcích. Kromě pěších sběračů 
využili i dvě doprovodná plavidla, která vzhle-

dem k obtížně do-
stupnému pravému 
břehu byla velkými 
pomocníky. Díky 
motorovému člu-
nu a kánoi se mohli 
dostat k odpadkům 
nejen na špatně do-
stupných místech 
pravého břehu, ale 
také na řece samot-
né. Podařilo se nalézt 
a odstranit přibliž-
ně 5 pytlů drobných 

odpadků a k tomu i několik kusů objemného 
odpadu. 

Děkujeme Obecně prospěšné společnosti 
Posázaví za vytvořené zázemí pro úklid a všem 
zúčastněným členům za pomoc. Těšíme se 
na další ročník čištění a věříme, že se u něj již 
budeme moci sejít všichni společně. 

Jitka Žabová

Požár trafostanice v Metazu

Sbor dobrovolných hasičů Pecerady a čistá řeka Sázava 2021

hasiči
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Mateřské centrum Motýlek v létě 2021
Po velice dlouhé době se Motýlek opět pro-

bouzí do setkávání nejmenších dětí a jejich ro-
dičů. Máme uklizeno, vydezinfikováno a těšíme 
se na setkání. 

Máme pro Vás také novinky, první z nich je 
Cvíčo s Ivčou, které povede Iva Galambošová, 
tel. 774 620 547. Jde o skupinové cvičení pro 
ženy, kde děti nejsou překážkou. 

Druhým překvapením je Fitness pro děti, které 
povede Jan Klimus. Jde o jednorázové akce, pro-
to sledujte web a facebook mateřského centra.

Na konci května se konečně po dlouhé nucené 
přestávce provoz v Motýlku opět rozběhl. A to 

nejen pravidelný program, ale i mimořádné akce.
Nejvýraznější byl tradiční Pohádkový les, který 

se konal v neděli 13. 6. Přišlo rekordní množství 
návštěvníků a děti byly nadšené.

O prázdninách budeme i nadále fungovat, ale 
nepravidelně. Některé termíny nejsou ještě přes-
ně dané, proto sledujte náš Facebook  Motylek.
tynec nebo webové stránky Mateřského centra 
Motýlek www.mcmotylek.cz pro aktuální in-
formace.

Tým MC Motýlek Vám přeje krásné léto!
Ludmila Klimusová

Oslavy 1. máje v Peceadech
Téměř každý slaví 1. máj polibkem pod 

rozkvetlou třešní. Avšak v Peceradech oslavy 
1. máje pojali po svém. Z recese uspořádali 
prvomájový průvod vozů z dob socialismu. 
Posádky ze svých skříní vyndaly i dobové ob-
lečení. Průvod vozidel odstartoval z Brodců. 
Na parkovišti se sešlo 25 zajímavých vozů, 
např. dumper Belaz, nesmrtelné „vejtřasky“ 
(Praga V3S), vysokozdvižný vozík Desta, Jawa 
babetta, traktory Zetor, vojenský GAZ 69, 
Tatra 148, smykový nakladač, moped stadion, 
multikáry, škoda 100, škoda 120 či trabant.  
Z parkoviště vyrazil průvod nahoru do Pece-
rad k návsi a cílem se stala louka nad vesnicí. 
Během celé jízdy posádky zdravily mávající 
obyvatele Pecerad.

Denisa Vrbická, Projektové řízení

rozvrh pravidelných aktivit Mc Motýlek

POnDělÍ

Úterý

StřeDa

čtvrtek

Pátek

TVOŘENÍ                
Ljuba Kravčenko     14:30-16:00

HERNA (hlavně venku)           
Alena Jeřábková    16:00-18:00

PILATES  
 Bára Tejčková      19:00-20:00   

ZPÍVÁME, TANCUJEME  
A HRAJEME SI     Petra Koukalová             

DRAMAŤÁČEK S POHYBEM                    
Šárka Dušová    9:45-11:15             

PODPŮRNÁ SKUPINKA  
PRO MATKY     Lída Klimusová

CVIČENÍČKO 
 Mirka Hrušková

9.30 – 11.00 14.30 – 16.00 16.00 – 18.00 19.00 – 20.00
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historický vlak v týnci nad Sázavou

Na své cestě dolním Posázavím přijel dne  
12. 6. 2021 do Týnce nad Sázavou historický 
vlak tažený parní lokomotivou 434.2186 pře-
zdívanou „Čtyřkolák“. Navzdory deštivému 
počasí na příjezd čekaly desítky lidí. Více než 
dvouhodinová přestávka byla zpestřena dolévá-
ním vody do tendru lokomotivy, kterou proved-

li ve spolupráci s posádkou lokomotivy dobro-
volní hasiči z Pecerad. 

Cestující měli také možnost využít pauzu 
k návštěvě týneckého hradu a muzea. Pro mi-
lovníky „páry“ a velkých historických strojů bu-
dou další možnosti projížděk Posázavím nebo 
prohlídek lokomotivy ve dnech 24. 7., 28. 8. 
a 9. 10. 2021. Prohlídka určitě stojí za to. Tato 
parní lokomotiva byla vyrobena firmou Breit-
feld a Daněk ve Slaném v roce 1917. Původní 

lokomotivy rakouské řady 170 byly k ČSD pře-
vzaty v počtu 306 kusů a označeny jako 434.0. 
V letech 1924 - 1941 prošly rozsáhlou rekon-
strukcí a dostaly nové označení 434.2. Na rovi-
ně dokázaly vézt 1 400 tun těžký vlak rychlostí 
58 km/h. U personálu byly tyto lokomotivy vel-
mi oblíbené a jejich profesní éra byla ukončena 
současně s s parním provozem všeobecně.
A připojujeme i jednu dobovou fotografii. 

pd

Večerní prohlídka věže   DOPROVODNÝ PROGRAM
• dětský koutek • modelování • převlékárna • malování
• tvorba z papíru • hry zručnosti • zatloukání hřebíků

V případě nepříznivého počasí program v galerii muzea

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

divadlonetopyr@seznam.cz      www.divadlonetopyr.cz       tel.: +420 733 528 503

Pořadatel: Divadlo Netopýr z.s. za přispění  
města Týnec nad Sázavou

Změna programu vyhrazena

Areál hradu Týnec n/S.

sobota 4. 9. 2021
14:00 –  Zahájení festivalu 

Zpívání s Netopýrem
14:30  –  Bářino toulavé divadlo  

Pohádka: O Nebojsovi
15:30 – Equites – šerm u rotundy

16:00 – Paul Merild – kouzelník
16:45 – Equites – šerm u rotundy

17.00 –  Pohádka: Královna Koloběžka I.  
Divadlo Netopýr – Týnec nad Sázavou

18:00 – Hodina Kouzlení s Paulem
20.00 –  Večerní představení pro dospělé 

Láska mezi nebem a zemí  
– divadelní spolek Svatopluk – Benešov

Začátky divadelních vystoupení jsou orientační. Během odpoledního bloku 
pohádek může dojít k mírnému časovému posunu. Děkujeme za pochopení.
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Prázdniny klepají na dveře, a proto nezahálíme 
a připravujeme se na letošní tábory. Ano, 
čtete opravdu správně, tábory. Jelikož je nás 
v našem oddíle tolik, budeme pořádat tábory 
dva, ale protože si to bez sebe nedokážeme 
představit a chceme si tuto aktivitu, na kterou 
se vždy celý oddíl těší (někteří už od ukončení 
tábora předešlého) užít, konají se naše tábory 
na jedné louce. Pracovně jim budeme říkat tábor 
„mladších“ a tábor „starších“. Většinou se tábory 
jmenují podle témat jejich celotáborových her, 
ale nemůžeme Vám přece předem prozradit, 
do jakého dobrodružství se s dětmi letos 
přeneseme. Můžete nám však věřit, že to bude 
báječné. 

Naše přípravy letos dost komplikuje stále 
přítomný Covid-19 a opatření s ním spojená, 
ale nebyli bychom skauti, abychom si neporadili. 
Vše plánujeme prostřednictvím video hovorů, 
které teď máme skoro každý týden. Vlastní 
přípravné „cally“ má tým vedoucích pro tábor 
„mladších“ i tým pro tábor „starších“. Probíhají 
i společné video oddílovky, kde vše ladíme, 
abychom si např. na louce při hraní celotáborové 
hry vzájemně nepřekáželi. 

Při stavbě tábora se musíme připravit 
na pořádnou makačku. Vše musíme postavit 

dvakrát. Kuchyně, jídelny, latríny, umývárny 
a obzvlášť hromadu tee-pee - to tu ještě nebylo, 
ale my máme rádi výzvy.

Naše Sovy už se na tábor neuvěřitelně těší, 
a tak dostaly poschůzkový úkol zamyslet se nad 
tím, na co se nejvíc těší… A tady máte „krátký“ 
výčet… A

Já se moc těším na ležení v hamakách, 
Denči vaření, naše nové vedoucí, tee-pee 
a na celotáborovku. (Anetka)

Já se na táboře těším na posílání dopisů, společné 
aktivity, odpoledňáky, vedoucí a samozřejmě 
na jídlo. (Vája)

Já se na táboře nejvíc těším na jídlo, na hlídky 
a na odpoledňáky. ( Johanka)

Já se těším na Denči jídlo a taky na celotáborovku 
a další věci hlavně na naše skvělé vedoucí. (Kačka)

Já se těším na všechny kamarády i ostatní, 
přespávání v hamakách, snad na všechny výzvy 
a týmové práce, na skvělé vedoucí, jídlo, hlídky 
a práce pro tábor. (Terka)

Já se těším na odpoledňáky, kamarády a ostatní, 
na celotáborovky, na posílání dopisů a na skvělé 
jídlo. (Miri)

Já se těším na šifry, sekání dřeva, hamaky, 
táborové ohně, ufobal, kámoše, vedoucí, čerstvý 
vzduch, tee-pee, spaní pod širákem, celotaborovku, 

večerní kluby, nooo, prostě na všechno. (Vilma)
Já se nejvíc těším na hlídky, hamaky 

a na celotáborovku. (Anička)
Já se nejvíc těším na kamarády/ky a suprové 

vedoucí, přírodu, spaní v hamakách a tee-pee, nové 
zážitky i vzpomínky, celotáborovku, kluby (zvlášť 
na ufobal), povinné práce, výlety (snad letos budou) 
a na Denči vaření. (Mája)

Za skautský oddíl Sovy

Talent, fantazii a kreativitu dětí prověřil 
druhý ročník projektu Benešovsko žije příběhy. 
Pro žáky mateřských a základních škol 
z ORP Benešov ho připravila Posázaví o.p.s. 
ve spolupráci s městem Benešov a Muzeem 
umění a designu (MUD) v rámci Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP). 
Úkolem malých literátů bylo vytvořit příběh 
o reálné nebo fiktivní postavě z minulosti 
i současnosti zasazený do Benešova a jeho 
okolí. Odborná porota posuzovala 79 prací, 
z nich 22 nejzdařilejších vyšlo knižně. 

Čtyři zástupce mají v knížce Benešovsko 
žije příběhy i týnecké školy. Porotu zaujal 
příběh O najádě Sázavě aneb Jak vznikla řeka 
Sázava, který napsala Nela Svobodová z 9. třídy 
Mateřské školy a základní školy GAIA. Z téže 
školy je i příběh Záhadné zmizení, v němž Matěj 
Andrlík ze 6. třídy pátrá s pomocí detektiva 
Fouska po zmizelé rozhledně Špulce, a Týnecký 
snář, pod nímž je podepsána Eliška Zittová 
z 8. třídy, která dává nahlédnout do svého snu. 
Líbil se také Máchův rok, v němž Jan Franěk  
z 8. A Základní školy Týnec nad Sázavou popsal 
pohledy ze zříceniny hradu Zbořený Kostelec 
během čtyř ročních období, které Karel Hynek 
Mácha mohl zachytit ve svých obrazech.   

„Už v prvním ročníku projektu se sešly krásné 
práce, nicméně v aktuálním druhém se porotci 
shodli na tom, že kvalita dílek se ještě zvýšila. 
Máme velkou radost, že prostřednictvím 

projektu Benešovsko žije 
příběhy se daří povzbudit 
mladé tvůrce k psaní. Moc 
nás také těší, že děti dokážou 
nejen popustit uzdu své 
fantazie a zapojit kreativitu, 
ale také studovat historické 
prameny, aby pak vše mohly 
využít ve svých příbězích,“ 
uvedla Jana Čechová 
z realizačního týmu MAP.

O tom, jak složité 
bylo vybrat nejzdařilejší 
práce, svědčí skutečnost, 
že do knihy nakonec 
bylo zařazeno 22 místo 
původně plánovaných 
20 děl. S výjimkou prací 
předškoláků většinu příběhů ilustrovaly děti 
z výtvarného kroužku MUD. „Spolupráce 
s muzeem umění se osvědčila, práce dětí se 
krásně prolnuly. Nosným tématem ilustrací 
byla příroda a malí výtvarníci ji našli v každém 
psaném příběhu,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. 
Bohunka Zemanová. 

Cílem projektu Benešovsko žije příběhy je 
podnítit zájem žáků o tvůrčí psaní a rozvíjet 
jejich talent i povědomí o místní kultuře, 
hodnotách a historii. Předškolákům se 
zaznamenáním příběhů pomáhají učitelé, 
děti je pak samy ilustrují. Starší děti mohou 

zpracovat příběhy ve formě povídek, pohádek, 
rozhovorů i komiksu. V prvním ročníku porota 
posuzovala 86 prací. Projekt bude pokračovat 
i ve školním roce 2021/2022, jeho tématem už 
nebudou osobnosti, ale objekty v regionu. 

Projekt Benešovsko žije příběhy ukázal, 
že dětí, které baví psát, je v regionu dost. 
Od druhého pololetí letošního školního 
roku byl proto v rámci MAP otevřen také 
Klub tvůrčího psaní, který se snaží rozvíjet 
lásku k tvorbě a talent mladých autorů. Klub 
navštěvuje osm dětí.

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.

týnecké školy se v Projektu Benešovsko žije příběhy neztratily!

Přípravy na skautský tábor vrcholí …

Vydala Posázaví o.p.s., Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice

Grafická úprava: Pavel Fuksa
Tisk: Polygraf, s.r.o.

Ilustrace na obálce: Anna Bartůšková

Vydání první 2021 
Náklad 500 ks
ISBN 978-80-87684-57-3

ŽIJE PŘÍBĚHY

B
EN

EŠ
O

V
SK

O
 Ž

IJ
E 

P
Ř

ÍB
ĚH

Y
 

20
21

BENEŠOVSKO

Obálky knihy je ilustrace k příběhu Nely Svobodové  
z MŠ a ZŠ GAIA v Týnci nad Sázavou..

A takhle jsme si naše 2 tábory 
naplánovali:
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Dobrovolníci kampaně Ukliďme svět 
mají za sebou hlavní jarní termín úklidů, 
který byl letos spojen se Dnem Země. 
Český svaz ochránců přírody, který 
kampaň koordinuje, už může hlásit první 
čísla. Jarních úklidových akcí bylo dosud 
zaregistrováno 320, z nichž se většina již 
uskutečnila. Úklidů se účastnilo i v současné 
komplikované době úžasných více než 
10 000 dobrovolníků, kteří dosud nahlásili 
více než 70 tun uklizeného odpadu. 

Do akce se zapojily také školy – od těch 
mateřských až po střední – pro něž byla 
i příležitostí, jak dostat děti ven z lavic 
a od počítačů. Učitelé mohou uklízení vhodně 
zapojit do výuky a přidat i další témata, 
například jak můžeme odpadům předcházet. 
Motivací mnoha z nich je lety prověřený 
a fungující výchovný efekt, který úklid v praxi 
na děti má, a pomoci jim mohla i nabídka 
doprovodných aktivit. 

„Tuto akci jsme zařadili do týdenního 
projektu ,,Chráníme přírodu a Den Země". 
Ani nepříznivé počasí naše děti neodradilo. 
S nadšením a velkým odhodláním se vydaly 
pomoci přírodě od odpadků. Nasbírané množství 
odpadků bylo pro děti překvapivé. Byly na sebe 
hrdé, že mohly i tímto drobným činem přírodě 
pomoci,“ napsali například ze školy v Sibřině.

Jarní sezóna kampaně Ukliďme svět, ale ještě 

nekončí. Některé větší akce dosud probíhají, 
jako například „Ukliďme Orlík“, která 
končí 2. května – viz na webu zde: https://
www.mapotic.com/jarni-uklid-orlicke-
prehrady. Individuálně uklízet mohou navíc 
dobrovolníci při jakékoli vhodné příležitosti 
a mohou se také zúčastnit i soutěží.  

„Budeme rádi, když v úklidech lidé nepoleví 
a budou s námi uklízet po celý rok. Uklízet lze 
i na výletech, stačí si do batůžku připravit menší 
pytel a mohou si zlepšit náladu tím, že po nějakém 
bezohledném turistovi odpadek seberou,“ říká 
Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně, 
a prosí, aby lidé své úklidy registrovali a sdíleli 
s ochránci fotodokumentaci akcí. Pomohou 
tím totiž motivovat další lidi. „V letošním roce 
jsme v kampani zatím cílili především na úklidy 
individuální, ale věříme, že při podzimním 
úklidovém termínu budou možné i hromadnější 
akce, na něž jsou účastníci z uplynulých let 
zvyklí,“ dodává Andrlová a doplňuje, že 
potřebné informace k akcím naleznou zájemci 
na webu www.uklidmesvet.cz.

Ukliďme svět je kampaň, v jejímž rámci 
organizují skupinky dobrovolníků úklid svého 
okolí od odpadků. Účastníci zároveň posilují 
svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí. 
V České republice kampaň Ukliďme svět 
koordinuje Český svaz ochránců přírody již 
od roku 1993

Kontakt: Veronika Andrlová,  
tel. 773 198 015, info@csop.cz

Ukliďme svět v roce 2021 podpořili: 
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní 
město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB 
Schenker a EKO-KOM. 

hlavní jarní termín úklidů je za námi.  
Uklízet svět však můžete celoročně!

Ráda bych tímto poděkovala týneckým ha-
sičům, kteří pomocí stříkaček a proudnic od-
bahnili jeden z břehů v kempu Náklí. Místo 
díky tomu ožilo a opět slouží ke koupání 
a dalším vodním radovánkám. 

Alena Jeřábková

Po delší době jsme opět mohli s dětmi 
z kroužku vyrazit k vodě. Krásné počasí nám 
při našich dvou vycházkách vyšlo, ryby byly při 
chuti, a tak se nám podařilo chytit nějakého 
kapříka a cejnky. Děti byly z úlovku nadšené 
a už se těší na novou sezónu našeho rybářského 
kroužku, která se opět plně rozjede po prázd-
ninách. Tímto bych chtěl také poděkovat naší 
organizaci MO ČRS Týnec nad Sázavou, měs-
tu Týnec nad Sázavou, Josefu Šneberkovi (Pepa 
od Sázavy) za podporu dětí z kroužku. Podě-
kování patří také samotným dětem a rodičům 
za spolupráci a účast v této nelehké době.

Přemysl Černušák, vedoucí rybářského  
kroužku Týnec nad Sázavou

Odbahnění břehů  
v kempu v náklí

naše úlovky
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Jako každý rok se v sobotu 22. května 2021 
uskutečnily v řece Sázavě dětské rybářské zá-
vody. Celkově se závodů zúčastnilo 25 malých 
rybářů a z toho 9 rybářek. Zatažené počasí 
nemohlo zkazit super sportovní náladu a zá-
vody se vydařily. Někteří závodníci měli štěs-
tí na kapříka a jiní se radovali i z menších 
úlovků.  Závodníci byli průběžně bodováni.  
Po čtyřech hodinách závodění se po součtu 
všech bodů na 1. místě umístila Natálie Kolá-
řová, na 2. místě Vojta Mojdl a 3. příčku obsa-
dil Maxim Petržálek.  Každý ze závodníků se 
díky naší Místní organizaci ČRS Týnec nad 
Sázavou a sponzorům firmě Mivardi, městu 
Týnec nad Sázavou, Českému rybářskému 
svazu a Pepovi od Sázavy mohl těšit z nějaké 
hodnotné ceny.

Přemysl Černušák, vedoucí mládeže MO ČRS 
Týnec nad Sázavou

https://malirybaritynec.webnode.cz/

Žádáme občany, jejichž předci, příbuzní či známí byli členy  
organizace „Svaz osvobozených vězňů“,  

pozdějšího „Svazu protifašistických bojovníků“,  
aby se ozvali na e-mail: csbs.bn@seznam.cz  

(benešovská oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu)  
nebo na mobil: 722 126 720.

Připravujeme publikaci, v níž bychom rádi publikovali  
i Vaše vzpomínky na Vaše blízké. 

Děkujeme.
Přivítáme autory historických statí o regionálních  

dějinách období let 1939−1945.

Dětské rybářské závody v týnci nad Sázavou

výzva

Dne 1. 2. 2021 oslavil své životní  
jubileum 70 let Pavel Urban,  

táta čtyř dcer, fotbalista, rozhodčí a učitel. 
Dodatečně všechno nejlepší, hodně štěstí 

a zdraví do dalších let přejí  
Pavlína, Diana, Monika a Ilona s rodinami.

GratUlace
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Většina z nás zná španělskou Mallorcu coby 
dovolenkovou destinaci vyznačující se mořem 
a plážemi jako stvořenou pro letní hovění si 
pod slunečníkem. Určitě vás proto překvapí 
(stejně jako mě), že Mallorca má na své od-
vrácené a méně turistické straně také poměrně 
velké a vysoké pohoří. Já se o něm dozvěděl při 
pátrání kam vyrazit na jaře na hory, pokud se 
chci vyhnout zimě a sněhu.

Pohoří na Mallorce se jmenuje Serra de Tra-
muntana a táhne se podél celého pobřeží os-
trova od jihozápadu na severovýchod v délce 
asi 70 km. Přes něj se proplétá jedna z dálko-
vých evropských turistických tras s označením 
GR221, kterou jsme se rozhodli přejít.

Cestování při současné zdravotní situaci vy-
žaduje trochu více administrativy než obvykle, 
ale není to nic nemožného, zejména když Ma-
llorca je jednou z oblastí s celosvětově nejniž-
ším rizikem. Po krátkých přípravách jsme vy-
razili na konci dubna a na přechod si vyhradili 
cca 7 dní. Bohužel na komplikace jsme narazili 
hned na začátku – příjezd 1. května zname-
nal, že většina obchodů měla zavřeno a koupit 
plynovou bombu pro náš vařič bylo nemožné. 
Naštěstí místní hoteliéři jsou více než vděční 
za každého turistu a situaci nám pomohli vy-
řešit.

Další komplikací byl hustý déšť prvního dne, 
tak neobvyklý na Mallorce. Díky němu jsme se 

však na autobusové zastávce potkali s místním 
turistou, který ihned poznal, že máme namí-
řeno na GR221 a z toho také okamžitě od-
vodil, že jsme Češi. Podle něj totiž „jen Češi 
jsou takoví blázní, že na tuto trasu jezdí.“ Jak 
jsme poznali během cesty, měl do velké míry 
pravdu. 

I když hornatá část ostrova je odlehlejší 
a méně turistická, je protkána menšími měs-
tečky s krásnou středomořskou architekturou. 
Všechna navíc vypadají jako čerstvě opravená 
a krásně udržovaná, což zřejmě souvisí s tím, 
že jejich obyvatelé budou z velké části dlouho-
dobí turisté a bohatší Evropané, kteří zde tráví 
většinu svého času. Místní městečka tak netrpí 
na to, co většina turistických center – zástavbu 
hotelů a restaurací a dalších turistických slu-
žeb, které jinde překrývají původní ráz.

Samotná GR221 pro nás začala v jednom 
z takových městeček s názvem Sant Elm, 
na jihozápadním cípu ostrova. První část ne-
byla oficiálně značena a byla proto divočejší, 
ale o to krásnější, protože vedla po útesech 
těsně kolem moře. Další úsek se pak táhl přes 
první horský hřbet ve výšce cca 1000 metrů 
nad mořem. Prostřední pasáž cesty se ubírala 
spíše lesy jehličnatých stromů a olivovými háji, 
kdy jsme měli moře stále na dohled. V kulturní 
krajině okolo vesnic jsme zhusta potkávali sady 
olivovníků, citronovníků a pomerančovníků 
(ty ovšem vždy pečlivě ukryté za ploty). Poda-
řilo se nám za cestu ukořistit jeden místní do-
zrálý pomeranč, který spadl na cestu a mohu 
s klidem říct, že lepší jsem nikdy nejedl. Po-
slední část cesty nás pak přenesla přes nejvyšší 
část hor, kolem jezera Cúber a na dohled nej-
vyššího bodu ostrova – Puig Major. Vrchol je 
bohužel nedostupný, protože španělská armá-
da si tam zřídila vojenskou základnu s rada-
rovým zařízením. Dá se ale zdolat protilehlý 
druhý nejvyšší vrchol – Puig de Massanella, ze 
kterého je celé pohoří a téměř celý ostrov jako 
na dlani.

Obecně byla cesta horami velmi příjemná – 
trasa vede dostatečně odlehlými končinami, 
přesto vesničky a městečka, kde se dá doplnit 
voda i potraviny (pokud nejste příliš nároční), 
jsou nablízku a není tak třeba plánovat moc 
dopředu. Postupně jsme za 7 dní prošli městy 
Estellencs, Banyalbufar, Esporles, Valldemosa, 
Deia, Soller, klášterem Lluc, a skončili v Po-
llence na východním pobřeží. Ačkoli místní 
hory nejsou žádné Alpy, cesta hodně stoupá 
a klesá. Navíc krásné slunné počasí nás za-

čalo poslední dny spíše připalovat, když tep-
lota překračovala 25 °C a samotná trasa se 
v překladu nazývá „Cesta suchých kamenů“, 
z čehož si lze udělat obrázek o rázu krajiny 
a dostupnosti vody. Tu je tím pádem třeba 
nést v hojném množství s sebou – jak na pití, 
tak na vaření. Celá štreka naší stopou měřila 
120 km a vystoupalo se při ní bezmála 5 000 
výškových metrů, ale zároveň bylo mnoho 
příležitostí spočinout, užít si výhled na moře 
a pokochat se místní kulturní krajinou. Ta je 
právě natolik svébytná, že je dokonce zařaze-
na pod ochranou UNESCO. Zdejší hory jsou 
totiž ta část ostrova, kde zdaleka nejvíc prší, 
proto zde místní obyvatelé rozvíjeli zeměděl-
ství, a to i přes obtížný terén. Celá oblast se 
tak vyznačuje terasovitými políčky, sítí vod-
ních kanálů a zejména stavbami (zídky a plo-
ty) z nasucho kladených kamenů, které jsou 
až neuvěřitelně precizně vystavěny, takže stojí 
celá staletí bez jediné lžíce malty. Název stez-
ky, „Cesta suchých kamenů“, tak musí prame-
nit nejen z nedostatku vody, ale i z toho, že je 
prakticky celá vedena po chodnících a náspech 
a lemována ploty a valy kamenů - stavebního 
materiálu, kterého jako jediného měli místní 
zřejmě nazbyt.

V závěru nám dovolte GR221 rozhodně do-
poručit všem vášnivým turistům jako středně 
náročnou trasu, krásnou a vhodnou hlavně pro 
období, kdy počasí v našich končinách ještě 
(a nebo už) není tak teplé a slunné. 

MS

Dovolená na Mallorce tak trochu jinak

Veliké díky za Vaši empatii a podporu při péči o naši maminku a babičku. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost ji provázet  
a být s ní. To, co děláte, je tak moc důležité! Je to práce nesmírně náročná a ve Vašem přístupu je cítit Vaše velké srdce.

S úctou a díky Korbelovi

Poděkování zaměstnancům rUah
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kalendář akcíTýnecko
červenec
10. 7. POHÁDKY NA HRADĚ V TÝNCI 17:00
V rámci  divadelní scény v Posázaví Vás muzeum a město Týnec zve na pohádku Jak si Kuba Marjánku zasloužil – divadlo Andělská hora. 
Místo konání: venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou; za deště hrajeme v galerii muzea; vstupné dobrovolné.
17. 7. KONCERT FRANTIŠKA NEDVĚDA ML 20:00
František Nedvěd ml. s kapelou – vlastní autorské písně i pecky od Honzy a Franty Nedvěda, např. Kamarád, Obrázek oblázek, Růže 
z papíru, Kocábka a další. Vystoupí v Hotelu Týnec – Společenském centru.  František Nedvěd ml. – syn stejnojmenného otce, který patří 
k nejpopulárnějším folkovým a country zpěvákům v České republice. 
Členové kapely: 
František Nedvěd ml. - zpěv, kytara, el. kytara 
Ondřej Sobotka - zpěv, baskytara 
Láďa Snížek - zpěv, steel kytara a banjo 
Jaromír Hassman - bicí                                                                                                                                                                                                                
Prodej vstupenek v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč v Informačním centru Týnec, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Místo konání: 
Hotel Týnec - Společenské centrum.
24. 7. POHÁDKY NA HRADĚ V TÝNCI 17:00
V rámci divadelní scény v Posázaví Vás muzeum a město Týnec zve na pohádku O vytrvalém princi – Jan Hrubec. Místo konání: venkovní 
areál hradu Týnec nad Sázavou; za deště hrajeme v galerii muzea; vstupné dobrovolné.
31. 7. OžIVLÝ HRAD 20:00
Večerní komentovaná prohlídka hradu v kostýmech, živá hudba z divadelního představení Zločin na Zlenicích hradě. Místo konání: hrad Týnec 
nad Sázavou; maximální kapacita 40 osob, vstupné 100 Kč, rezervace na e-mail: tomaskova@mestotynec.cz.
SrPen
7. 8. TÝNECKÝ STŘEP 13:00
Šerm, kejklíř, středověké tance, sokolnické ukázky, tržiště, dílny pro děti, divadelní představení pro děti v podání divadla Pruhované panenky. 
Večerní koncert skupiny Pozdní sběr. Místo konání: venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou. Pořadatel Město Týnec nad Sázavou. Vstupné 
dobrovolné.
21. 8. POHÁDKY NA HRADĚ V TÝNCI 17:00
V rámci divadelní scény v Posázaví Vás muzeum a město Týnec zve na pohádku Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem – divadlo Eva 
Hrušková. Místo konání: venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou; za deště hrajeme v galerii muzea; vstupné dobrovolné.
27. 8. NETOPÝŘÍ NOC 18:00
Naučná stezka pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie netopýra velkého ve třetím patře gotické věže. Pořadatel Hrad 
Týnec a Město Týnec nad Sázavou. Místo konání: Hrad Týnec nad Sázavou
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zářÍ
3. 9. LETNÍ KINO 20:00
Promítání filmu – Teorie tygra. Místa k sezení jsou omezena, deky a židličky s sebou. Začátek promítání po 20:00 hodině po setmění. 
Za nepříznivého počasí se nepromítá, změna programu vyhrazena. Místo konání: fotbalové hřiště Náklí. Pořadatel: Město Týnec nad 
Sázavou. Vstupné ZDARMA.
4. 9. OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL 14:00
Divadelní představení ochotnických spolků pro děti i dospělé, šermíři, kouzelník. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou. Místo konání: 
venkovní areál týneckého hradu
12. 9. ROOLYMPIÁDA – rodinná olympiáda pro děti od 3 do 9 let 15:00
TJ Týnec nad Sázavou Vás zve na rodinnou olympiádu v atletických disciplínách pro děti a netradičních disciplínách pro dvojice rodič 
a dítě. Místo konání: venkovní areál ZŠ Týnec nad Sázavou, sídliště.  Pořadatel: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s.  
Vstupné: 30 Kč za soutěžící dítě. 
17. 9. SPORTOVNĚ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 17:00
TJ Týnec nad Sázavou Vás zve na jednoduché sportovní a dovednostní hry pro děti. Místo konání: zahrada SC Týnec nad Sázavou. 
Pořadatel: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s.  Vstupné dobrovolné. 
18. 9. PŘES ČTYŘI ZÁMKY  7:00
57. ročník dálkového pochodu Přes čtyři zámky. Start: Bisport 7:00 – 10:00 hodin, cíl: Bisport do 19:00 hodin, trasy: 8, 17, 24, 35, 50 km. 
Pořadatel: KČT Týnec nad Sázavou 
25. 9. KELTSKÝ VEČER 16:00
Irská, keltská, rocková i populární hudba, irské tance s výukou. Změna programu vyhrazena. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.  
Místo konání: venkovní areál týneckého hradu
26. 9. VÁCLAVSKÁ DECHOVKA 14:00
K poslechu a tanci hraje kapela Týnečanka. Pořadatel: město Týnec nad Sázavou. Místo konání: Hotel Týnec – Společenské centrum,  
775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Vstupné 50 Kč. 
28. 9. DEN POHYBU A ZDRAVÍ 13:00
Zveme vás na bohatou přehlídku sportů, které si můžete vyzkoušet na vlastní kůži bez ohledu na věk, výkonnost i zdravotní stav.  Účastnický 
poplatek 20 Kč pro dospělé umožňuje využít všechna stanoviště, děti do 15 let zdarma. Pořadatel: Odbor Sportu pro všechny TJ Týnec nad 
Sázavou, z.s. a Město Týnec nad Sázavou. Místo konání: Týnec nad Sázavou – Náklí
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Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio 
záznam za účelem prezentace města. Data mohou být  
zveřejněna v Týneckých listech a na webech města. Data budou 
uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

Venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou. Za deště hrajeme v galerii muzea. 
Vstupné dobrovolné / Změna programu vyhrazena.
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10. 7.   divadlo Andělská hora  
– Jak si Kuba Marjánku zasloužil / od 17.00 hod.

24. 7.  Jan Hrubec – O vytrvalém princi / od 17.00 hod.

31. 7.   Oživlý hrad  / od 20.00 hod.

21. 8.    divadlo Eva Hrušková – Pověsti české  
aneb Pohádky pod Řípem / od 17.00 hod.

4. 9.    Ochotnický divadelní festival / od 14.00 hod.

27. 8.    Netopýří noc / od 18.00 hod. 

7. 8.    Týnecký střep  / od 13.00 hod. 

pátek 27. srpna  
od 18.00 hodin

na hradě v Týnci

• naučná stezka pro děti • přednáška o životě netopýrů  
• pozorování kolonie netopýra velkého ve třetím patře 

gotické věže • dílny pro děti  
• procházka k řece s ultrazvukovými detektory

Netopýrří 
      noc

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

www.mestotynec/muzeum     Najdete nás na ` Hrad Týnec nad SázavouPořádá město Týnec nad Sázavou a ČESON  
– Česká společnost pro ochranu metopýrů

NAVŠTIVTE HRAD A MUZEUM  
Týnec nad Sázavou

GALERIE A MUZEUM S EXPOZICÍ  
TÝNECKÉ KAMENINY 

VYHLÍDKA NA MĚSTO A OKOLÍ  
Z GOTICKÉ VĚŽE

LETNÍ SÍDLO NETOPÝRA VELKÉHO  
VE VĚŽI HRADU

OTEVÍRACÍ DOBA HRADU A MUZEA
DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ 
čtvrtek – neděle / 10.00 – 12.00 /13.00 – 17.00 hodin
ČERVENEC A SRPEN 
středa – neděle / 10.00 – 12.00 /13.00 – 17.00 hodin

VSTUPNÉ
Dospělí  50 Kč 
Rodinné vstupné   100 Kč 
Děti do 15 let, ZTP, studenti, důchodci   30 Kč
Děti do 6 let ZDARMA 
 

Více informací na F d nebo  
www.mestotynec.cz/muzeum Čer

ve
nco
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3.,
 10

., 1
7. 

a 2
4. 

7. 

OTEVŘENO  

do 20
.00

  

hod.

V ceně prohlídky je welcom drink. Maximální kapacita 40 osob.  
Přihlašování a rezervace na e-mail: tomaskova@mestotynec.cz

Cena: 100 Kč

Večerní komentovaná prohlídka hradu v kostýmech,  
živá hudba z divadelního představení Zločin na Zlenicích hradě

sobota 31. 7. 2021 od 20:00 hod.

DIVADELNÍ SPOLEK NETOPÝR POŘÁDÁ KOSTÝMOVANOU PROHLÍDKU

Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou
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Výstava dřevořezeb PhDr. Luďka Vondry
červen – září 2021 / 2. patro gotické věže

OTEVŘENO:
ČERVEN, ZÁŘÍ  Čt - Ne 10-12 / 13-17
ČERVENEC, SRPEN  St - Ne 10-12 / 13-17 

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

VLASTIMIL MATĚJ POKORNÝ

VOLNÁ TVORBA

KOVÁŘ A PODKOVÁŘ

10. června – 31. července 2021 / GALERIE HRADU TÝNEC NAD SÁZAVOU

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

Výstava dřevořezeb Atelieru Milijarda  
Míly a Jardy Kundrátových

červen – září 2021

Náš dřevěný svět

OTEVŘENO:
ČERVEN, ZÁŘÍ  Čt - Ne 10-12 / 13-17
ČERVENEC, SRPEN  St - Ne 10-12 / 13-17 

Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou
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Uzávěrka 
příspěvků do příštího čísla 

týneckých lIStů 

je v pátek 30. července 2021.
Tento termín je závazný.

Inzeráty do 

posílejte na radnice@mestotynec.cz

týneckých lIStů
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Vaše osobní 
realitní makléřka 

• Prodej/pronájem nemovitostí po celé ČR
• Ocenění nemovitosti pro dědické řízení

Sabina Smolová
Certifikovaná realitní makléřka

M: +420 608 012 047
E: sabina.smolova@re-max.cz
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kOUPÍM JaWa čz:  
motocykl, moped, skútr a podobně  

možno i díly a vraky 

tel.: 777 589 258
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ŠKODA 
 KAMIQ
Pořiďte si nový vůz
bez starostí.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAMIQ: 
5,5–5,9 l/100 km, 145,7–135,1 g/km

již za
měsíčně s DPH

Kč6 340

ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 70 kW 
s 5. st. mechanickou převodovkou

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000
E-mail: info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku a jejím přijetím nevzniká mezi společností AB Auto Brejla s.r.o., a druhou stranou 
závazkový vztah.

Nájezd: 10 tis. km/rok

Délka pronájmu: 60 měsíců

Pojištění: havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % min. 10 000 Kč, 
povinné pojištění s limity 50/50 mil. Kč, připojištění 
všech skel

Servis: bez servisních služeb

Pneu: bez zimních pneu

Barva: Červená

Kombinovaná 
spotřeba: 5-5,9 l/100 km

Emise CO2: 125,7 – 135,1 g/km
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NABÍDKA PRÁCE
TS Týnec nad Sázavou s.r.o. 

přijmou pracovníka svozu komunálního  
odpadu / údržby zeleně / zimní údržby  

na hlavní pracovní poměr

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE  
MICHALA PETRÁŠKA NA TEL.: 777 241 039

Požadují:  fyzickou zdatnost a schopnost  
vykonávat činnost v kolektivu. 

Nabízí:  25 dní dovolené pro zaměstnance,  
stravenky a příspěvek zaměstnavatele  
na penzijní či zdravotní pojištění. 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Technické služby Týnec s. r. o.
Brodce 47, 257 41 Týnec nad Sázavou
reditel@tstynec.cz 
www.tstynec.cz

www.uradprace.cz

Klientům nabízíme:
• Individuální přístup

• Poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce

• Pomoc při hledání nového zaměstnání
• Vzdělávací programy v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti

a komunikačních dovedností

• Rekvalifikační kurzy a vzdělávání

• Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách

• Úhradu nákladů na hlídání dětí po dobu účasti na aktivitách

• Příspěvek na vaši mzdu novému zaměstnavateli (až 15 tis. Kč měsíčně
po dobu až 9 měsíců)

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR a registrujte se na úřadu ještě 
před ztrátou zaměstnání jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ.  

Pro více informací a kontakty navštivte naše webové stránky, FB profil @uradprace.cr 
nebo pište na e-mail outplacement@uradprace.cz. Podrobnosti vám sdělí také zaměst-
nanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.

Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva  
na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou? 
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance.

OUTPLACEMENT

Projekt Outplacement (OUT), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176.

Bc. Monika Šimáňová / 950 101 496 / monika.simanova1@uradprace.cz 
Pavlína Pýchová / 950 101 422 / pavlina.pychova@uradprace.cz 

Společnost BHC Jílové s. r. o.  
přijme pracovníky do kovovýroby  

a svařeče 
(ideálně TIG) na pracoviště 

v Kamenném Přívoze a v Jílovém u Prahy.

Kontakt:
Klaus Behr tel. 605 416 728,

e-mail: bhcjilove@bhcjilove.cz
Eva Behr tel. 739 092 291,

e-mail: eva.behr@bhcjilove.cz
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Pořádá město Týnec nad Sázavou
www.mestotynec/muzeum 
Najdete nás na ` Hrad Týnec nad Sázavou

sobota
7. srpna 2021

Na akci se budou pořizovat fotografie, videozáznam a audio záznam za účelem prezentace města. Data mohou být  
zveřejněna v Týneckých listech a na webech města. Data budou uložena na úložišti města do odvolání uděleného souhlasu.

Areál hradu Týnec nad Sázavou
13.00  Zahájení programu

 Krless – středověká hudba

13.30   Berounští měšťané  
– středověké zbraně a katapulty

14.00   Divadlo Pruhované panenky  
– letní pohádka 
O třech neposlušných kůzlátkách 
Soutěže pro děti

15.00   Krless – středověká hudba

15.30   Berounští měšťané – život ve středověku  
na vlastní kůži  
Soutěže

16.00   Divadlo Pruhované panenky – letní pohádka 
O sněhurce 
Soutěže pro děti

17.00 Falconia – sokolnické ukázky

18.00   Krless – středověká hudba

20.00  Koncert skupiny Pozdní sběr

Dílny a soutěže pro děti / Výstavy / Tržiště / Občerstvení zajištěno  
Vstupné dobrovolné / Změna programu vyhrazena
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kulturní  
      léto
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KONÁNÍ VŠECH AKCÍ ZÁVISÍ NA AKTUÁLNÍM  
VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.  
SLEDUJTE WEB A FACEBOOK MĚSTA.  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

 10. 7.  Pohádky na hradě v Týnci od 17.00 hod.  
– divadlo Andělská hora – Jak si Kuba Marjánku zasloužil 

 24. 7.   Pohádky na hradě v Týnci od 17.00 hod.  
– Jan Hrubec – O vytrvalém princi

31. 7.   Oživlý hrad od 20.00 hod.  
– komentovaná prohlídka hradu v kostýmech

   7. 8.   Týnecký střep od 13.00 hod. – šerm, kejklíř, středověké tance, 
sokolnické ukázky, divadelní představení pro děti v podání  
divadla Pruhované panenky

 21. 8.   Pohádky na hradě v Týnci od 17.00 hod.  
– divadlo Eva Hrušková – Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem

 27. 8.   Netopýří noc na hradě v Týnci od 18.00 hod. – naučná stezka  
pro děti, přednáška o životě netopýrů, pozorování kolonie netopýra 
velkého ve třetím patře gotické věže – areál týneckého hradu

  3. 9.   Letní kino po 20.00 hod. po setmění  
– Teorie tygra – fotbalový stadion Náklí

   4. 9.   Divadelní ochotnický festival od 14.00 hod.  
– představení ochotnických divadel pro děti i dospělé,  
kouzelník, šermíři – venkovní areál týneckého hradu

Týnecké


