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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
před rokem jsem na tomto
místě poprvé mluvil o Covidu. O tom, jak nákaza
prostupuje naše životy
a my se s ní učíme žít. Nikdo z nás tenkrát nevěděl,
co nás čeká, co se bude dít
a kdy to skončí. Spousta
otázek je otevřených i nyní.
Ale stejně jako tenkrát zůstala jedna jistota.
Vidíme kolem sebe, jak se země po dlouhé
zimě probouzí. Ptáci zpívají, co jim hrdla
stačí, stromy kvetou a příroda znovu ukazuje,
jakou má sílu. Ani koronavirus ji nezastaví.
Jsme její součástí. I v nás je taková síla a i my
se dokážeme znovu nadechnout. Chvíli možná ještě přes roušku nebo respirátor, ale i to
jednou skončí a my se vrátíme ke svým normálním životům. Těšme se na to!
Krásné jaro a hodně zdraví přeje

Martin Kadrnožka, starosta města

Informace z radnice

Ve zpracování jsou územní studie na zastavění dvou lokalit v Čakovicích.
Nezískali jsme dotaci z programu VISK 3
na půjčovací software do knihovny.
Připravujeme projednání TOP10 2021 - setkání s veřejností, kde se budeme ptát na priority v rozvoji města. Pokud to epidemiologická situace dovolí, setkání proběhne 8. 6.
2021.
Proběhlo hlasování veřejnosti o projektech
v participativním rozpočtu. Nejvíc hlasů získala Renovace školní asfaltové plochy – hřiště u školní družiny. V nejbližší době se začne
s přípravou realizace projektu.
Realizace projektů:
Chodník v Podělusích podél silnice

III/10513 – 1. a 2. etapa – od pily na začátek
obce a průtah obcí – stavba v realizaci, běží
podle plánu.
Po zimní přestávce pokračují práce na úpravě
nábřeží pod městským úřadem. Bude vybudována pěšina podle řeky a vyhlídkové místo
na hrad a na řeku. Práce budou dokončeny
do konce května.
Probíhá oprava výtahů v čp. 275 – výměna
dveří a strojovny.
Probíhají práce na Adaptační strategii. Dokument, který řeší hospodaření s povrchovou vodou v Týnci. Na projektu spolupracuje
komise pro rozvoj města. Je dokončena ana-

lytická část, připravují se návrhy na opatření
jak udržet vodu v krajině.
Pokračuje projektování vodovodu a kana
lizace v Krusičanech, Peceradech, Kostelci
a Čakovicích. V 1. a 2. etapě by se mohla realizovat stavba vodovodu a kanalizace v Krusičanech spolu s výstavbou ČOV
Týnec a výstavba vodovodu v Peceradech
a Kostelci. V těchto místních částech chystáme diskuzi o podmínkách výstavby.

Informace z rady

Byly uzavřeny smluvní vztahy:
• F T Technologies a.s. na dodávku IS MP
Manager – informační systém pro řízení
procesů Městské policie Týnec nad Sázavou. Implementace 10.000 Kč, měsíční
platba 5.600 Kč, vše bez DPH.
• Smlouva s NOVATEC Fenster+Turen
s.r.o. na výměnu dřevěných oken v městské knihovně v Týnci nad Sázavou za cenu
246.214 Kč s DPH. Termín realizace: jaro
2021.
• Dílčí smlouva se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního
povolení na akci „ČOV Týnec nad Sázavou“ za cenu 1.107.925 Kč bez DPH.
• Dílčí smlouva se společností Vodohospo-

dářský rozvoj a výstavba a. s. na projektovou
dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci „Vodovod a kanalizaci Krusičany“ za cenu 1.414.650 Kč bez DPH.
• Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
na projektovou dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí na akci „Vodovod
Pecerady - Zbořený Kostelec“. Dodatek
ruší inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí. Tato činnost bude provedena v rámci samostatné dílčí smlouvy při
projednání společného řízení.
• Dílčí smlouva se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. na projektovou dokumentaci pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „Vodovod Pecerady - Zbořený
Kostelec“ za cenu 1.524.200 Kč bez DPH.
Byly poskytnuty dary a dotace:
• Magdalena, o.p.s., zajištění kontaktně poradenských služeb. Služby jsou poskytovány v rámci kontaktního centra - Centra
adiktologických služeb Magdaléna Benešov, dar ve výši 20.000 Kč
• Oblastní Charita Kutná Hora, středisko
na Sioně, poskytování služby rané péče, dar
ve výši 10.000 Kč
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• Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou, obnova hlavního vstupu do kostela, dotace ve výši 50.000 Kč
Byl schválen Plán obnovy majetku vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021 v celkové hodnotě 4,7 mil Kč. Opravovat se bude
vodovod v ulici Krusičanská, dokončí a uvedou
se do provozu nové vrty v prameništi v Pecera-
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dech, bude upravena sběrné studna a budovy
na úpravně vody, proběhne výměna čerpadel
v centrálních čerpacích stanicích v Peceradech
a U Janovického potoka.
Rada vyhlásila veřejnou zakázku „Stavební
úpravy a přístavba Základní umělecké školy
Týnec nad Sázavou“. Předpokládaná hodnota
zakázky je 6,1 mil. Kč bez DPH. O realizaci

bude rozhodnuto dle výsledku žádosti o dotaci.
Byly projednány výsledky hospodaření školy,
školky a jídelny. Přebytky rozpočtů byly převedeny do rezervních a mzdových fondů.
Informace ze zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení. Žadatelé mají
v úmyslu z půjčky hradit koupi pozemku pod
bytovým domem v kolonce, rekonstruovat
střechu nebo zateplovat dům. Celkem bylo
poskytnuto 6 zápůjček ve výši 633.250 Kč.
Byl projednán závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření města Týnec nad Sázavou za rok 2020 auditorem. Při přezkoumání
hospodaření města Týnec nad Sázavou za rok
2020 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Proběhla diskuze o koupi Hotelu Týnec.
Zpracovává se odhad nemovitosti a připravuje
se model, jak by město budovu provozovalo.
Jamile budou dokumenty zpracovány, bude
zastupitelstvo o koupi budovy rozhodovat.
Zároveň bylo schváleno přijetí úvěru na koupi
budovy.

Město jedná o koupi Hotelu Týnec
Týnec nad Sázavou nevlastní kulturní ani
spolkový dům a obyvatelé po něm už dlouho
volají. V anketě TOP 10, kde jste navrhovali, co Vám ve městě chybí a co byste si přáli,
skončil spolkový dům na 4. místě. Koupě Hotelu Týnec by toto mohla vyřešit. V budově bychom i nadále, tak jako dosud, mohli pořádat
kulturní akce, plesy a koncerty. Ale také zvažujeme, že bychom tam přesunuli knihovnu,
která by tak dostala větší, důstojnější prostory.
Navíc by i spolky mohly získat tolik potřebné
místo pro svou činnost. Možností je vzhledem
k velkoryse řešenému prostoru nepočítaně.
To vše jsou důvody, které vedly k tomu, že
záměr koupě v pondělí 12. dubna projednáva-

lo zastupitelstvo města během svého
veřejného zasedání. Vyjádřilo souhlas se započetím procesu, jehož výsledkem by měla být případná koupě této stavby. Pokud Hotel Týnec
koupíme, předpokládáme, že město
zřídí příspěvkovou organizaci, která
jeho chod včetně kultury ve městě
bude spravovat. Na koupi budovy by
město muselo čerpat úvěr. Konečné
podklady nutné pro rozhodnutí se
zpracovávají. Nejpozději v červnu
zastupitelé rozhodnou, zda tuto nemovitost město koupí.
lm

Zeleň města

Dobrá zpráva

V areálu základní a mateřské školy proběhne v první polovině května výsadba 743 kusů
keřů. Dále bude vysázeno dalších 21 kusů
stromů v lokalitách u hotelu Týnec, v ulicích
Jílovská a Benešovská, v obou školních areálech, ve Zbořeném Kostelci kolem řeky Sázavy, u kostela sv. Kateřiny v Chrástu nad Sázavou a v lokalitě Chrást nad Sázavou – sídliště.
Jde o obnovu keřů a stromů z dotace projektu
„Obnova veřejné zeleně“ z roku 2013.
V nejbližších dnech nám pracovníci Českého svazu ochránců přírody Vlašim v ulicích
Benešovská a Družstevní odborně ošetří hlohy postřikem proti houbové chorobě. Do konce dubna bude následovat ještě druhý postřik
hlohů.
V centru města Týnce nad Sázavou se vlivem
nepříznivých povětrnostních podmínek začaly

Hospodaření města prošlo každoročním
pravidelným auditem. Výsledkem kontroly
hospodaření za rok 2020 bylo konstatování, že hospodaření města je transparentní
a v účetnictví nebyly shledány žádné nedostatky. Získané hodnocení je kategorie A. Je
tedy to nejlepší, co město mohlo získat.
lm
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naklánět stromky, a proto byla provedena jejich stabilizace pomocí dřevěných opor. Věříme, že nyní se jim bude dařit lépe.
Během letních měsíců zabezpečíme odborné zdravotní řezy a také preventivní odborné ošetření stromů, abychom tím zabránili
nebezpečí pádu stromu nebo větví. I vy nám
můžete pomoci se zasláním informací o problematických stromech.
Alena Kořínková, Kancelář starosty

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

BŘEZEN / DUBEN 2021

týnecké listy

Dopravní omezení v Týnci nad Sázavou a okolí
Stavba a rekonstrukce chodníků
Termíny
Rekonstrukce chodníku v Podělusích a výstavba nového chodníku,
který spojí Podělusy s Týncem, pokračuje podle plánu. Práce na chodníku
uvnitř obce by měly skončit do června. Po novém chodníku do Týnce
bychom se měli poprvé projít v říjnu.
Během trvání obou staveb je doprava
úsekově řízena pomocí semaforů.

Uzavírka silnice Krhanice – Prosečnice
Z důvodu rekonstrukce silnice II/106 je
do 30. 7. 2021 uzavřen úsek mezi Krhanicemi
a Prosečnicí. Uzavírka je na 2 etapy v návaznosti na rekonstrukci propustků. Propustek
u teplárny mezi Krhanicemi a Prosečnicí je

rekonstruován do cca 31. 5. 2021. Propustek
v Krhanicích nad Palečnickým potokem bude
rekonstruován od cca 1. 6. 2021 do 30. 7. 2021.
Autobusová doprava do Prosečnice je pod
dobu výluky zrušena.

Pokud to tedy shrneme:

Do 15. května nás čekají troje semafory
na trase Týnec (pod hotelem) – Podělusy
(na trase a v obci)
Mimo tento termín do 30. června maximálně dvoje semafory na trase Týnec –
Podělusy
Od 1. července do konce října jedny semafory na trase Týnec – Podělusy

Veřejná doprava pod dobu stavebních
akcí bude jezdit podle standardních jízdních řádů, je možné mírné zpoždění právě
vzhledem k semaforům.

Oprava křižovatky
pod hotelem do
15. května
Další omezení v dopravě se týká okružní
křižovatky pod hotelem. Středočeský kraj jako
majitel komunikace uplatnil v zákonné lhůtě reklamaci na nesprávně uloženou dlažbu
ve středovém pásu, a proto došlo k její opravě.
Během ní se musí přeuložit dlažební kostky
do středového prstence s takovými úpravami,
aby vydržely i přejezd těžkých nákladních
aut. Tato oprava skončí 15. května a pro nás
to znamená další omezení dopravy a další semafory.

Covid report – aktuální čísla v Týnci nad Sázavou
Na webu Mobilního Rozhlasu Týnce nad Sázavou nyní máte k dispozici unikátní Covid report, který vám poskytne přehledné a transparentní informace o výskytu COVID-19:
Každý den tak můžete zjistit:
- Aktuální počet nakažených COVID-19 a denní přírůstek

- Míru pozitivity - podíl nemocných na počtu obyvatel
- Srovnání se samosprávami v blízkém okolí
- Srovnání se stejně velkými samosprávami v kraji
Věříme, že vám Covid report bude užitečným zdrojem informací v této
nelehké době.

Mobilní rozhlas informuje hned
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.

Kde seženete pomoc, kde se najíte, kam
k lékaři, kam zavolat. To vše se prostřednictvím mobilního rozhlasu dozvíte. V rámci
této služby jste prostřednictvím e-mailu či
SMS zpráv informování o všem podstatném.
www.mestotynec.cz
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Užitečné funkce aplikace
Mobilní rozhlas:
• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete zprávy z úřadu - aktuality, informace z úřední desky, stejně jako rozcestník
do dalších sekcí aplikace.
• Více bezpečí: Při krizových situacích oceníte SMS nebo hlasové zprávy, které Vás bu-

dou včas a přesně informovat nejen o hrozícím nebezpečí - povodně, vichřice, náledí,
ale i odstávkách vody, elektřiny, plynu, uzavírkách apod.
•Z
 mapujto: Pomocí aplikace můžete hlásit
černé skládky, poničený majetek, nesvítící
lampu, výmol na silnici, hledat ztracené věci,
ale i zatoulaná zvířata. Vítány jsou i pozitivní a pochvalné fotohlášky - například povedená rekonstrukce, opravený chodník nebo
hezká vánoční výzdoba.
• I nformace o místě Vašeho bydliště: V této
sekci najdete demografické, geografické
a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty
a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. U každého
tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.
lm
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Dešťová voda do kanálu? To ne …
Celý svět se v posledních letech potýká
s extrémními výkyvy počasí. Sucho záhy
střídají přívalové deště, voda po vysušeném
povrchu steče a v krajině nezůstane. Nejinak tomu bohužel je i České republice, resp.
v Týnci nad Sázavou. Nezbývá než se na tyto
klimatické změny adaptovat a naučit se
s vodou hospodařit. To znamená snažit se ji
v krajině udržet a případně i umět dál využít
třeba i v péči o městskou zeleň.
Snažíme se být dobrými hospodáři, a proto jsme se rozhodli zpracovat strategii, která
nám poradí, jak na to. Koncepčně by měla
navrhnout řešení a možnosti, jak s vodou
šetrně nakládat i jak zvýšit odolnost území
města vůči extrémům v počasí.
Strategie vznikne do března 2022 v rámci
projektu „Adaptační strategie přizpůsobení
se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou“, jejímž zpracovatelem je společnost
Sweco Hydroprojekt a.s. Celkové náklady
projektu jsou ve výši 663 080 Kč a dotace
pokryje až 90 %.
Přípravy na její zpracování probíhaly už
od listopadu 2020 ve spolupráci s Komisí
pro rozvoj města a místními zájmovými skupinami a zahrnovaly místní šetření na území
města včetně místních částí. Shromažďované
informace se týkaly především problémových lokalit z pohledu povodní z vodních

toků, případně z přívalových dešťů. Dále
bylo důležité získání údajů o podmáčených
plochách, chybějící zeleni v krajině, ale také
plánovaných projektech nebo akcích zaměřených na zeleň, vodní toky, nakládání s dešťovou vodou v zástavbě i mimo ni apod.
V současné době společnost Sweco Hydropojekt dokončuje sběr dat a zpracování
analytické části. Výsledky představí zástupcům města a poté s nimi budou seznámeni
obyvatelé města.
Nedílnou součástí strategie budou i dílčí
opatření, která by se mohla realizovat v jednotlivých lokalitách. Práce na nich budou
probíhat během tohoto roku. „Projekt byl
podpořen grantem z Norských fondů.“
Věra Velková, projektový manažer

Ordinace pod
hradem provádí
antigenní testování
Ordinace MedSeCom s.r.o., Pod Hradištěm 121, Týnec n Sázavou provádí antigenní certifikované testování na Covid 19, a to
i pro firmy. Hrazené je z veřejného zdravotního pojištění. Je nutné se předem objednat
na tel. 317 701 633 nebo e-mailem ambulancetynec@seznam.cz. Firmy lze otestovat
dle dohody i mimo ordinační dobu.
Ordinační hodiny: Po-St 7:00-13:30;
Čt 12:00-18:00; Pá 7:00-13:00 hodin

Týnec nad Sázavou – Zdravé město pro všechny II
V březnu 2019 byla zahájena již druhá etapa projektu Zdravé město, a to za finanční
podpory EU z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt trval 2 roky a zakončili
jsme ho v únoru 2021.
Zaměřený byl na postupnou a nenásilnou
přípravu inovace a rozvoj ve veřejné správě
v souladu se Strategickým rámcem rozvoje
veřejné správy České republiky pro období
2014-2020.
Pomocí projektu jsme financovali osvětové akce Den Země, Dopravní soutěž či Den
pohybu a zdraví. Dále přednášky o udržitelném rozvoji (např. Klima se mění, změň se
i ty!, Voda, sucho, klima). Hrazeny z něj byly
také tiskové naučné materiály k osvětové akci

Den Země, Den pohybu a zdraví či k odpadovému hospodářství. I naše nová letos vydaná brožura o městě s názvem: „Město Týnec
nad Sázavou“ zaměřená na kulturu, turistiku
a místní podnikatele, byla hrazena z tohoto
projektu.
V rámci projektu Týnec nad Sázavou –
zdravé město pro všechny II jsme zpracovali
Strategii pro kulturu a volný čas, Pasport zeleně a Plán zdraví a kvality života. Tyto strategické dokumenty jsou zveřejněny na webu
města.
Z projektu byla také hrazena hromadná
školení (např. zákon o obcích, správní řád,
GDPR) a individuální školení pracovníků
městského úřadu.

V neposlední řadě projekt finančně podporoval pořádání veřejných setkání, kde můžete říct svůj názor, např. veřejné fórum, které
je pro letošní rok naplánováno na 8. června
2021.
Denisa Vrbická, projektový manažer

Ze svodky městské policie
V březnu strážníci Městské policie v Týnci
nad Sázavou opět dohlíželi na dodržování
vládních nařízení ohledně povinnosti nosit
respirátory či chirurgické roušky. Řešili špatné
parkování vozidel v ulici K Náklí, Fr. Janečka,
Pěší zóna, u DPS II. - stání na místech vyhrazených pro ZTP a v Chrástu Na Průhonu. Také rovnali rodinné spory ve třech případech v Chrástu. Hlídce se v tomto měsíci
podařilo v obci Čakovice zadržet a pokutovat
řidiče kamionu, který porušil zákaz vjezdu
vozidel delších než 12 metrů. Městská policie také pomáhala dvěma lidem bez domova
s řešením jejich složité situace a nasměrováním pro pomoc do Benešova. V 6 případech
4

provedli strážníci odchyt psů a zlikvidovali
jedno uhynulé zvíře na lesní cestě. Jednali
s řidičem nákladního vozidla, který znečistil
vozovku v Týnci nebo s majitelem vraku vozidla stojícím na parkovišti u MěÚ. Dále spolupracovali s PČR při vyšetřování sebevraždy
ve Zbořeném Kostelci. Zasahovali i při spuštění poplašného zařízení v muzeu, na dopravním terminálu a na čerpací stanici. Ve dvou
případech využili městský kamerový systém,
spolupracovali při dopravní nehodě, řešili
krádež včelích úlů a zvedali nemohoucí osobu po pádu v jejím bytě. Na Větrově strážníci
řešili jízdy mladíků auty po loukách. V tomto
měsíci proběhl i prodej dvou zbývajících sta-

rých zbraní městské policie nebo odstranění
nepovolené reklamy u tenisových kurtů.
Strážníci také prověřovali oznámení o týrání kachen dětmi v Náklí. Z důvodu otevřených vchodových dveří bývalé pošty ve starém Týnci kontrolovali objekt, zda se zde
nenacházejí lidé bez domova nebo zloději.
Asistovali také u vyvráceného stromu ve starém Týnci. Na cyklostezce pod Zbořeným
Kostelcem ve dvou případech bylo zjištěno
porušení dopravního značení. Městská policie dále spolupracovala s hlídkou PČR Týnec
při vyšetřování napadení stáda ovcí smečkou
psů.
Klenovec Tomáš ved.MP.
www.mestotynec.cz
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Participativní rozpočtování 2021 v Týnci nad Sázavou
má svého vítěze
Město Týnec nad Sázavou i pro letošní
rok uvolnilo 500 000 Kč ze svého rozpočtu
na Vaše přínosné nápady, které přinesou užitek týneckým obyvatelům. Do 29. ledna 2021
jste mohli podávat své projekty. Sešlo se jich
8. Vzhledem k tomu, že 2 projekty navrhovatelé stáhli, protože je bude realizovat město,
do soutěže o Vaše hlasy postoupilo 6 projektů.
Jsou jimi:
1. Rozdělení vnitřního prostoru sportovní
haly oponou s vertikálním zvedáním
Cílem projektu je vyřešení nedostatku tréninkového a cvičebního prostoru ve sportovní hale. Hala by se dala lépe a více využívat
po přepažení. Většinou tam může bez vzájemného překážení bezpečně trénovat pouze
jedna skupina sportovců, a to i v případě, že
by stačila menší plocha. Po přepažení haly by
bylo možné zařadit další oddíly nebo i skupiny jednotlivců z řad veřejnosti.

2. Obnovení alejí podél starých katastrálních cest
Cílem projektu je postupně osázet stromovou alejí zaniklé katastrální cesty, které
spojovaly osady a obce v našem okolí. Cesty
mohou být osázené buď běžnými listnatými
stromy nebo ovocnými vysokokmeny, nejlépe
starými krajovými odrůdami. V první etapě
je naplánováno osázení staré katastrální cesty z Krusičan do Bukovan a cesty z Pecerad
do Zbořeného Kostelce.

3. Venkovní posilovna a odpočinková zóna
v Podělusích
Cílem je rozšířit možnosti využití volného
času nejen pro občany místní části Podělusy,
ale i pro širokou veřejnost. Projekt je zaměřen na dvě oblasti. V první budou 4 venkovní
posilovací stroje, stůl se šachovnicí, lavičky
a odpadkový koš. V druhé betonový piknikový stůl a odpadkový koš.
www.mestotynec.cz
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4. Renovace školní asfaltové plochy – hřiště
Cílem projektu je na místě stávajícího asfaltového hřiště před budovou školní družiny
při ZŠ Týnec nad Sázavou vybudovat nové víceúčelové hřiště z umělého povrchu. Nyní se
na asfaltovém povrchu nachází velké praskliny a nerovnosti. Díky renovaci dojde ke snížení počtu úrazů, hřiště se bude snadněji udržovat a bude možné jeho širší využití. Sloužit
bude nejen žákům ZŠ, ale i široké veřejnosti.

6. Rodinný festival u hradu
Festival bude pro širokou veřejnost s volným
vstupem. Místem konání bude týnecký hrad.
Program by se skládal z jednotlivých vystoupení divadel, loutkových divadel, pěveckých
a tanečních vystoupení. Dále by na festivalu
probíhaly přednášky z různých oblastí rodičovství – o porodu, kojení, výchově či domácím vzdělávání. Součástí festivalu by byly
i stánky se zbožím a občerstvením.

Který projekt vyhrál?
V termínu od 29. března do 11. duna
2021 jste mohli hlasovat prostřednictvím
platformy Mobilní rozhlas nebo prostřednictvím formuláře, který bylo možné stáhnout na webu města. V letošním roce jste
měli možnost udělit 2 kladné hlasy a 1
záporný hlas. Do hlasování se Vás zapojilo
téměř 500, z toho dvě třetiny žen.
5. Pořízení kostýmů na akce pořádané
městským muzeem a spolky města
Cílem projektu je vyřešit situaci s nedostatečným množstvím kostýmů pro jednotlivé akce, které jsou v našem městě pořádány.
Mezi akce, kam divadelní spolek Netopýr zapůjčuje své kostýmy, patří: Mikuláš na hradě,
Svatomartinský průvod, Muzejní noc, Týnecký střep, Andersenova noc, Pasování na čtenáře atd. Díky projektu by bylo možné některé kostýmy, např. Mikuláše, využívat na více
místech najednou.

Vítězem se stal projekt: Renovace
školní asfaltové plochy – hřiště.
Navrhovatelům vítězného projektu gratulujeme a děkujeme. A to nejen jim, ale
i Vám, že jste se do hlasování zapojili a pomáháte nám udělat Týnec a jeho místní
části hezčí.
Ještě doplním, že vzhledem k tomu, že jde
o velký projekt, na rozdíl od loňského roku
bude z participativního rozpočtu financován jen ten. Ostatní projekty mohou jejich
navrhovatelé přihlásit do participativního
rozpočtu v příštím roce. Na některé drobnější akce by se ale mohly najít peníze v letošním roce i v městském rozpočtu. Týká se
to například obnovy starých cest a výsadby
stromořadí nebo odpočinkové zóny v Podělusích. Tak doufejme, že se to podaří.
Denisa Vrbická, projektový manažer
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Odpady, odpady, odpady
Na radnici přišel dopis od nespokojeného
občana. Ten viděl, jak popeláři obsah hnědé
popelnice na bioodpad sypou do směsného
odpadu. Jak je to možné, proč se nechovají
ekologicky, když my poctivě třídíme?
Odpověď je jednoduchá a v podstatě smutná.
Bioodpad v hnědém kontejneru byl znečištěný jiným druhem odpadu. Nejčastěji jsou tam
přidané igelitové pytle, plasty a podobně. Takový odpad v kompostárně na Želivci nevezmou. Co by s ním dělali? A tak se musí odvést
na skládku Přibyšice, kde za jeho uložení platíme 5x víc než v kompostárně za bioodpad.

Do hnědých popelnic a biokontejnerů
opravdu nepatří nic jiného, než co je na nich
napsané. Bioodpad, prosím, neukládejte
do igelitových pytlů nebo do pytlů například
od psích granulí. V podstatě do ničeho, co se
nedá ekologicky rozložit. V kompostárně to
nevezmou.
Nejlepší cestou je bioodpad do hnědých nádob prostě vysypat. Použité pytle, ve kterých
jste ho přinesli, následně uložte
podle druhu materiálu do kontejnerů na tříděný odpad.
Pak se chováme opravdu ekologicky, navíc

Oslavy Dne Země 2021
I když letos oslavy Dne Země nemohou proběhnout tak, jak by si
Země zasloužila, určitě ji v tom samotnou nenecháme. U příležitosti
jejího svátku vždy probíhaly masové akce, při kterých jsme uklízeli, co
jsme do přírody nanesli. Ať už šlo o Čistou řeku Sázavu, sběr odpadků
v lesích okolo Týnce nebo sběr odpadků na území města.
Hromadné akce letos nepřicházejí v úvahu, ale brání nám něco, abychom uklízeli sami? Vždyť venku jsme možná více než jiné roky.
Je to jednoduché. Až půjdete třeba na procházku, vezměte s sebou
i rukavice a pytel a naplňte ho odpadky, které najdete. V případě, že
byste potřebovali zajistit pytle a rukavice na úklid, tak nás neváhejte
kontaktovat přes níže uvedený e-mail. Pokud se vám podaří během výletu naplnit více pytlů, odneste je k nejbližšímu kontejnerovému stání
nebo nám místo vyfoťte a pošlete přes Mobilní rozhlas, případně e-mailem na vrbicka@mestotynec.cz. Zajistíme odvoz. Pokud se rozhodnete pro větší úklid, tak Vás žádáme o třídění posbíraných odpadků. Pokud to bude možné pokuste se vytřídit plasty, papír, sklo a kov.
Vzhledem k šíření koronavirové nákazy bude i akce Čistá řeka Sázava 2021 prodloužena až do září 2021, kdy bude možné individuálně
uklízet. Podrobnější informace naleznete na webu: http://www.cistarekasazava.cz/.
Děkujeme
Denisa Vrbická, projektový manažer

jako dobří hospodáři, protože šetříme peníze. Především ale příroda nám bude vděčná
a naše děti, pro které ji chráníme, také.
lm

UKLIĎME NÁŠ TÝNEC

Akci Čistá řeka Sázava a Den Země zabránila pandemie koronaviru.
My to ale nevzdáme a všem, kteří chtěli s úklidem pomoci, navrhujeme:
UKLIĎME TO SAMI
Je to jednoduché. Až půjdete třeba na procházku, vezměte s sebou
i rukavice a pytel a naplňte ho odpadky, které najdete. Pokud se vám podaří
během výletu naplnit více pytlů, odneste je k nejbližšímu kontejnerovému
stání nebo nám místo vyfoťte a pošlete přes Mobilní rozhlas, případně
e-mailem na vrbicka@mestotynec.cz. Zajistíme odvoz.

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“
Více informací naleznete

na www.mestotynec.cz
f tyneckevlneni

Ušetřili jsme 364 cest z Prahy do Brna

Díky svým obyvatelům se město Týnec nad
Sázavou může v roce 2020 pochlubit sběrem
starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 16,58 t. Na každého
obyvatele tak připadá 2,89 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo
za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 197,80
tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství
6

CO2? 77 kusů.
Nebylo nutné vytěžit 9 717,35 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 364 krát.
Došlo také k úspoře 100 032,38 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí 100033 krát.
Podařilo se recyklovat 9 534,14 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 391 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 336,52 kg mědi, což by postačilo
pro ražbu 59826 1€ mincí, nebo 415,71 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 27714
plechovek o objemu 0,33 l.
Tým Elektrowinu

Ahoj, jmenuji
se František

a rád bych Vám ukázal
naše zdravé město.

2020

MĚSTO TÝ

NEC NAD

Více informací o městě naleznete

na www.mestotynec.cz
f tyneckevlneni
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Vědomostní soutěže
V probíhajícím školním roce se žáci ZŠ Týnec nad Sázavou zúčastnili i ve ztížených podmínkách několika vědomostních soutěží. Školní kola
proběhla přímo na naší škole, okresní kola pak on-line formou.
Všem, kteří se rozhodli naši školu reprezentovat děkujeme a gratulujeme k výborným výsledkům.
Soutěž

Školní kolo

Okresní kolo

Matematická olympiáda

úspěšní řešitelé:
kategorie Z5: Martin Molitoris, 5.B
kategorie Z9: Lukáš Hak, 9.C

3. místo: Lukáš Hak, 9.C
(postup do krajského kola)

Olympiáda v českém
jazyce

1. místo: Sofie Ševčíková, 9.B
2. místo: Lukáš Hak, 9.C
3. Andrea Korcová, 9.B

24. místo: Lukáš Hak, 9. C
26. místo: Sofie Ševčíková, 9.B

Dějepisná olympiáda

1. místo: Klára Kožíšková, 9.C
2. místo: Andrea Korcová, 9.B
3. místo: Martin Pála, 9.A

1. místo: Klára Kožíšková, 9.C
8. místo: Martin Pála, 9.A
12. místo: Andrea Korcová, 9.B

Olympiáda v anglickém
jazyce

Kategorie I.
1. místo: Denisa Hadačová, 7. B
2. místo: Nikola Burdová, 7. B
3. místo: Jelena Akopyan, 7. A

Kategorie I.
1. místo: Denisa Hadačová, 7. B

Kategorie II.
1. místo: Andrea Korcová, 9. B
2. místo: Štěpán Stoklasa, 8. A
3.- 4. místo: Lukáš Hak, 9. C
Mikuláš Heřman, 9. C

Kategorie II.
4. místo: Andrea Korcová, 9. B

Zítra ráno
První věcí, kterou zítra ráno udělám, bude
nejspíš vyhrnutí rolet v mé oblíbené místnosti, a to v kuchyni. Pokaždé vidím ten výhled
na kopec a malý lesík. Při tomto pohledu se
mi vybaví nespočetně moc vzpomínek na to,
jak jsem tam na jaře sbírala sedmikrásky, v létě
válela z kopce sudy, na podzim hledala ten
nejbarevnější list a snad nejraději vzpomínám
na zimu, když jsem tam byla od rána do večera a nemohla se dočkat dalšího dne plného
zimních radovánek ve sněhu.
Zítra z okna také asi uvidím sníh nebo alespoň jeho pozůstatky ze včerejší, řekla bych,
sněžné bouře. Pod tím sněhem bude vykukovat tráva těšící se na jaro, až získá svou krásnou

zelenou barvu a vymění ji za tuto hnědozelenou. Připomíná mi starou babičku, ale za pár
týdnů z ní bude opět mladá dívka plná života.
Najednou svůj zrak zaměřím na vyšlapanou
malou cestičku. I když je malá, skvěle doplňuje můj výhled. Čím víc se blíží k lesíku, tím
víc je poházena jehličím, větvemi a větvičkami a sem tam i nějakou tou šiškou. Potom
se ztrácí hlouběji mezi stromy a rozděluje se
na několik menších pěšinek.
A teď už jsme v lese! Účes stromů se po celý
rok příliš nemění, protože zde z velké většiny
jsou jehličnaté stromy. V první řadě jako by
seděly poslušné žačky z 9.B v podobě rovně
rostlých borovic. Za nimi jsou další a další.

Některé z nich už nevypadají tak vzorně, ale
na kráse jim neubývá. Tu a tam je občas doplní křoví. To ovšem před zimou muselo shodit
svoji hustou hřívu, a proto se už také nemůže
dočkat jara.
Pokud mé oči zabrousí ještě o něco výše, tak
kromě celoročně stálého účesu borovic spatřím cestičku. Ano, právě tu cestičku, která nás
zavedla až sem, mezi půvabné kmeny jehličnatých slečen.
Za stromy pak najdeme už jen garáže a obydlené pozemky, jež dříve byly rozmanité louky
s různobarevnými květinami. O tom ale až
příště.
Andrea Korcová, 9.B

Třída 3.D slaví Velikonoce

www.mestotynec.cz
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Práce žáků z distanční činnosti
školní družiny
Zápis pro školní rok 2021/2022 se koná

Pokud bude epidemiologická situace příznivá, proběhne zápis v ředitelně MŠ
od 8.00 do 16.00 hod.
V opačném případě proběhne zápis bez osobní přítomnosti zákonných
zástupců.
Dokumenty potřebné k zápisu najdete na webových stránkách mateřské školy
v sekci „ZÁPIS DO MŠ“.
Prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech potřebných informací.
Důkladně si také prosím prostudujte Kritéria přijetí, do MŠ budou děti přijímány
v pořadí podle těchto kritérií. Důležité kritérium je trvalé bydliště v Týnci nad
Sázavou, jeho místních částech, případně v Bukovanech a Chářovicích. Toto platí i
v případě povinného předškolního vzdělávání.
Možnosti doručení Žádosti o přijetí:
1) vhoďte do poštovní schránky MŠ,
2) zašlete poštou na adresu: MŠ Týnec nad Sázavou, Komenského 278,
257 41 Týnec nad Sázavou,
3) zašlete datovou schránkou, číslo DS: y3tk2vv
Jiný způsob doručení žádosti nemůže být akceptován.
Žádosti je nutné doručit do MŠ nejpozději do pátku 23. 4. 2021.
Dokumenty potřebné k zápisu:
1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2) Čestné prohlášení o očkování + kopie očkovacího průkazu.
Při zápisu s osobní přítomností zákonní zástupci dítěte předloží ředitelce MŠ
občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz.
Lhůta pro přijímací řízení začíná dnem zápisu 5. 5. 2021.
Bc. Eva Toušová

ředitelka MŠ

Dětské
rybářské
závody
Kde: na řece Sázavě v Náklí
ze strany pod Farským
kopcem od mlýna
Kdy: 22. 5. 2021
• začátek závodu v 7:00 děti si budou losovat
místa k rybolovu, proto ideálně se dostavte 6:30
na místo ať si zavčasu vylosujete pozici k závodění
a nachystáte si vše potřebné.
www. malirybaritynec.webnode.cz
info: Přemysl Černušák,
mob. +420 607 878 598,
rybarprema@seznam.cz

Petrův zdar
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Malí rybáři Týnec
pořádají

Letní dětský rybářský tábor
pro děti od 8 do 15let

Termín: 31. 7. – 7. 8. 2021
Kde: Poddubí – Kaliště
Cena: 2.500 Kč (ubytování,
plná penze v chatkách)

Odjezd 31.7. 2018 v 14:00 z parkoviště
od České pošty (sraz v 13:30)

Dětský rybářský tábor určený pro děti od 8 do 15 let.
Tábor bude probíhat v chatkách s plnou penzí stravy.
Děti budeme učit chytat ryby na rybářském revíru
s povolením chytat bez potřeby rybářského lístku.
Ryby budou vráceny zpět do revíru.
Do chatek se vejde 5-6 osob.

www. malirybaritynec.webnode.cz
info: Přemysl Černušák,
mob. +420 607 878 598,
rybarprema@seznam.cz
www.mestotynec.cz
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Skautky Sovy a pandemie...
Celosvětová pandemie stále pokračuje, ale
skauti, především my skautky, se nevzdáváme.
Pravidelně spolu komunikujeme prostřednictvím aplikace WhatsApp. Jsme rády, že díky
moderním vymoženostem spolu můžeme zůstat v kontaktu alespoň takto na dálku.
Abychom nezahálely, každý týden plníme
„výzvy“. Výzvy připravují naše vedoucí. Plnily
jsme například: udělat andělíčka ve sněhu, nakrmit zvířátka v lese, vyrazit na dlouhou pro-

Vzhledem k tomu, že vedoucí pracují na přípravě letního tábora, tak jsme malovaly plánek
našeho tábořiště, abychom si zavzpomínaly.
Jednou z výzev bylo také pravidelné cvičení. A
jaká je naše poslední výzva? Napsat dopis pro
sebe, který uložíme a otevřeme až za 10 let,
abychom si vzpomněly, jaké jsme byly, a zda
jsme si splnily přání a sny, které jsme si slíbily.
Také jsme zkusily zrealizovat několik online

cházku, upéct či uvařit něco dobrého, uklidit si
pokoj, každý den si číst alespoň 30 minut, celý
den se usmívat, protože skautka je přece veselé
mysli. Dále jsme vázaly tzv. dobráček – uzel,
který představuje splnění dobrého skutku.
Skauti ho často nosí uvázaný na svém šátku.

schůzek, ale nic se nevyrovná naší soví schůzce
v klubovně. Už se těšíme, až se budeme moci
zase pravidelně vídat.
Tým vedoucích družinky Sov

Co říkají skauti na Covid? Tábor bude! (snad)
Stejně jako jsme všichni omezeni v osobním
a pracovním životě i náš skautský oddíl v současnosti funguje tak na půl plynu – alespoň
pokud se běžné činnosti týče. Počasí už se
stává přívětivým, ale naše každodenní činnost pro děti (schůzky v klubovně, na louce
či v lese, výpravy atd.) ještě nějakou dobu nebude nejspíš považována za úplně bezpečnou.
Na druhou stranu naši vedoucí nezahálí a také se snažíme zůstat alespoň virtuálně v kontaktu. V prvé řadě se už od února
připravujeme na uspořádání letních táborů
s vírou, že to bude možné. Počítáme s tou

www.mestotynec.cz
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nejlepší variantou – všichni budou moct jet
a budou chtít a užijeme si našich 14 dní jako
vždy! Máme pravidelné schůzky, plánujeme,
debatujeme a rozhodujeme.
Všichni vedoucí se také každý týden „hecují“ jiným úkolem, které si navzájem vymýšlíme, například: projdi se bos ve sněhu, vyjdi x
schodů denně, nauč se pár frází neznámého
jazyka apod. Cílem je samozřejmě zachovat
si pocit vzájemnosti a myslím, že to docela
dobře funguje. Podobné aktivity na sebe vymýšlí i naše dvě dívčí družiny. Mladší skautky
– Opice chodí třeba celý den v růžovém oblečení, musí si každá ušít
roušku, ochutnat jídlo,
které ještě nikdy neochutnaly, v lese postavit domeček pro zvířátka… Některé výzvy
jsou venku, jiné uvnitř.
Někdy mají oslovit
jiné lidi a naopak někdy samy něco vytvořit. Co dělají Sovy, si
můžete přečíst v samostatném článku.
Naši mladší skauti (Mravenci) se zase
setkávají on-line při
hraní hry našeho dětství (míněno dětství

většiny našich vedoucích narozených v 90.
letech :)) – Dračí doupě. Je to hra na hrdiny,
kdy stačí mít papír, tužku, hrací kostku, hromadu fantazie a vypravěče-rozhodčího v jedné osobě, s čímž Mravencům pomáhají naši
vedoucí.
Zároveň běží hra, kterou jsme uspořádali
pro naše členy i týneckou veřejnost. Podobně jako na podzim, kdy bylo možné plněním
snadných i obtížných úkolů pomyslně bojovat
o Týnecko (viz poslední číslo Týneckých listů
z roku 2020), dnes hledáme po Týnci a okolí
medvědy (rozuměj plyšáky). Na našich webových stránkách lze najít fotografie cca 35 plyšáků rozmístěných různě po Týnci (za okny,
na plotě atd.) – pak už stačí jen pravidelně
vyrážet na lov (tedy na procházku), mít oči
otevřené a počítat si úlovky.
Za oddíl TYSAN, Marek

Náš oddíl toho dělá
mnohem víc!
Chcete vědět co?
Sledujte nás na facebooku:
3. smíšený skautský oddíl TYSAN
nebo navštěvujte naši stránku:
tysan.skauting.cz
9
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Putovní kamínky doputovaly i do Týnce

Určitě jste si všimli, že se v našem okolí objevují
pomalované kamínky. Tyto krásné kamínky nikdo
neztratil. Čekají tam právě na Vás. Jedná se o aktivitu, do které se může zapojit opravdu každý.
Když objevíte pomalovaný kamínek, tak ho
nezapomeňte otočit. Na druhé straně je PSČ,
které prozradí, z jak velké dálky k Vám přicestoval. Ideálním následujícím krokem je připojení

se ke skupině “Kamínky“ na Facebooku a svůj
nález v této skupině zveřejnit. Díky tomu může
autor kamínku sledovat, jaká místa jeho kamínek
již navštívil. A když toto uděláte, už stačí jen při
další procházce vzít nalezený kamínek s sebou
a zase ho někam poponést. Ideálně do jiné obce,
aby mohl udělat radost zase někomu dalšímu.
Pokud si ho nějaký čas necháte a budete se z něj
těšit, určitě to nevadí.
Že nemáte Facebook? Nevadí, i když svůj nález
či vytvořený kamínek nezaregistrujete, ale pouze
venku umístíte, tak to nálezci udělá stejnou radost a o té radosti z nálezu to je.
Chcete se také zapojit? Stačí najít vhodný kamínek a akrylovými barvami či akrylovými fixami jej vyzdobit a na druhou stranu uvést Vaše
PSČ a text: „FB Kamínky“. Nakonec jej zalakujte bezbarvým lakem, ať Vaše dílo vydrží všechny
nástrahy počasí. Pak už jen kamínek umístíte

na veřejně přístupné místo, aby ho někdo mohl
nalézt. Kamínek nálezci udělá radost a ten mu
na oplátku pomůže putovat dál.
Tak hurá na kamínky.
Denisa Vrbická, Káťa Oktábcová

K 76. výročí konce druhé světové války
V loňském dubnu a květnu, tedy
v době 75. výročí
konce druhé světové války, jsem uvažoval o tom, jaký
byl závěr této války
na Týnecku. U nás se již prakticky nebojovalo,
byť došlo k několika válečným zločinům, např.
poprava několika mužů u Čakovic za poslouchání zahraničního rozhlasu. Podobnými činy však
svoji porážku ve válce nacistické Německo odvrátit již nedokázalo. Uvědomil jsem si, že toho moc
nevíme o sovětských vojácích, kteří sem přišli.
Mám tím na mysli zážitky a osudy konkrétních
lidí, ne popis válečných a poválečných událostí.
Do Týnce přijeli vojáci 2. ukrajinského frontu,
kterému velel Rodion Jakovlevič Malinovskij.
Známe jména několika vojáků, kteří zde zemřeli až po konci války, pravděpodobně na následky
dřívějších zranění. Tito vojáci byli původně pochováni u staré školy, pod nápisem „Škola základ
života“, kde také původně stál pomník padlým
z první světové války. Tento pomník dnes stojí
před městským úřadem. Těla vojáků byla později
přesunuta na hřbitov na kraji Týnce. Nicméně to
bylo všechno, co jsem o osudech sovětských vojáků věděl.
Několik týdnů na to jsme třídili dokumenty, které patří Vlastivědnému spolku. Vykoukla
na nás složka nadepsaná „Družba SSSR“ a jak
se ukázalo, obsahovala dopisy Marie Petrovny
Daněliji, která byla spojařkou 173. gardového jasovského pluku. Ten pluk byl po konci války asi
měsíc dislokován v Týnci. Byl jsem tímto nálezem přímo nadšen. Kdo tedy byla Marie Petrovna Danělija a jaký byl její vztah k Týnci?
V roce 1961 vyšla kniha Vybojovali nám mír. Ta
obsahovala vzpomínky vojáků sovětské armády,
kteří měli vazbu na boje v Československu. Mezi
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nimi byly i vzpomínky Marie Petrovny Daněliji,
která také v Týnci pobývala. Na pobyt v Týnci nad
Sázavou vzpomínala v knize takto: „Obyvatelé nás
přijali velmi srdečně. Bydlela jsem v domě na okraji města, přesněji řečeno – město tam končí a začíná
borový les, za nímž stály dva domy. V jednom z nich
jsem bydlela. V tom domku žilo tehdy malé děvčátko
z Prahy, říkali jí Jaruška. Její tatínek byl inženýrem.
Jména už si nepamatuji. Tato holčička byla vždy velmi vylekaná, když uviděla našeho vojáka nebo důstojníka, křičela a plakala, že ji zabijí. Začala jsem
si s ní hrát a vysvětlovala jí: “Ti strýcové tě bránili,
bojovali za tebe, abys mohla být šťastná, nikdy tě nezabijí…“Nakonec se přestala bát, začala vycházet
a hrát si s nimi.“ Tolik přímé vzpomínky Marie
Petrovny, které se vážou k Týnci. Kniha Vybojovali nám mír obsahovala i adresy, což umožňovalo autorům vzpomínek napsat dopis.
Z dochovaných dopisů usuzuji, že dříve, než
týnečtí představitelé oslovili Marii Petrovnu přímo, hledali onu Jarušku, na kterou vzpomínala.
Tu se nakonec povedlo vypátrat v Králově Dvoře
u Berouna – celým jménem Jaroslava Burešová
roz. Radová. Byla to nejspíš právě ona, kdo Marii
Petrovně Daněliji napsal, resp. později dojednal
její návštěvu v Týnci nad Sázavou. Ta proběhla
v létě 1962, podle dochovaných fotek navštívila
mj. JAWU. Anna Petrovna na Týnec vzpomínala v dobrém. V době své návštěvy měla dvě dcery a pracovala ve výzkumném ústavu v Tbilisi
v dnešní Gruzii.
Při pátrání po Jarušce byla oslovena i Libuše
Křídlová. Byť splňovala spoustu předpokladů,
např. bydlela na podobném místě jako Jaroslava
Burešová, tak se o to správné děvčátko nejednalo.
Paní Burešová vzpomínala na konec války takto:
„U nás v domku bydlelo mnoho vojáků, myslím, že to
bylo velitelství, a také 2 příslušnice sovětské armády.
Jedna se jmenovala Paška [Pavla, pozn. JJ] a bylo jí
sotva 20 let. Byla spojařkou a měla hodnost staršiny

[nižší vojenská hodnost, pozn. JJ], zavedla k nám
telefon (pamatuji se, že to byla pro mě moc důležitá
událost). Patřila k vojákům, kteří měli kousek pod
zahradou u potoka mnoho děl. Sestra i já jsme byly
děti tiché a bojácné, ovšem pouze z počátku, než jsme
se přesvědčily, že naše vyčouhlost a hubenost v nich
budí soucit, a že to s námi myslí dobře, neboť velmi
často nám oběma přinesli něco k jídlu a pamatuji se,
že mi říkali „Ljuba, kušaj, ty očeň chudaja. [Libuško
jez, jsi hrozně hubená., pozn. JJ]“
Já jsem se už druhý den s Paškou spřátelila. Učila mě ruská slovíčka, půjčila mi telefonní sluchátko
a nosila mi pamlsky, třeba kousek salámu a také
čokoládu, pomáhala jsem jí prát její věci, byla totiž
úzkostlivě čistotná a o všem jsem si mnoho vyprávěli,
pokud to tehdy šlo.“
Tolik vzpomínky, které se mi podařilo vypátrat.
Vím, že vzpomínek na konec druhé světové války
je určitě víc, ale chtěl jsem se tentokrát zaměřit
na to, kdo byli vojáci, kteří do Týnce přišli, a jak
ho vnímali. Naštěstí se mi podařilo objevit Annu
Petrovnu Daněliju, takže aspoň jeden příběh trochu známe. Určitě to nebude pro některé z vás neznámá osoba, ale je dobré si osudy připomenout.
Jan Jiráň
www.mestotynec.cz
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Rok vážek
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během roku
budou – dovolí-li koronavir – po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky
kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém
žijí. Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné,
jsou i symbolem zachovalých vodních ploch
a mokřadů. Míst, kterých je i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování
vody v krajině stále větší nedostatek. Nejenže
se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde
dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou
nevhodným hospodařením (např. intenzivní
chov ryb) degradovány. Český svaz ochránců přírody by rád, aby si lidé začali mokřadů
více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili
jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i míst plných
života, plných nejrůznějších – mnohdy i velmi
vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky,

tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu
mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje tato
místa veřejnosti. Nabízí však také finanční
pomoc dalším subjektům, které by se chtěly
do ochrany (nejen) vážek zapojit. V rámci Národního programu ČSOP Ochrana
biodiverzity mohou spolky žádat o finanční
podporu jak na mapování vzácných druhů,
tak na drobnější praktická opatření v terénu,
mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, které
potřebují vážky pro své přežití. Ti, kteří se
chtějí starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se
mohou zapojit do dalšího programu ČSOP –
založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky
jsou organizace chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně na základě vlastnického či
smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou,
odbornou a právní. Bližší informace o obou
programech ČSOP i o aktuálně vyhlášených
výběrových řízeních, jejichž uzávěrka je v polovině března, najdete na webových stránkách
www.csop.cz.

Vyhlášením tematického roku by ČSOP
rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny
rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat během roku
můžete vycházky za tajemstvím mokřadů,
putovní výstavu o vážkách a jejich ochraně,
„vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.
csop.cz.
Generálním partnerem Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy
České republiky, s. p., program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana
Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz
ochránců přírody, tel.: 777 063 340

Několik fotografií našich vážek:

motýlice lesklá

vážka rudá

šídlo modré

šidélko větší

Omluva
V minulém vydání Týneckých listů jsme omylem vyměnili popisky u zobrazených vážek. Tímto se autorovi omlouváme a text zveřejňujeme znovu,
tentokrát se správně pojmenovanými vážkami. Taková se chyba se nám stane jednou za deset let A, děkujeme za pochopení. Redakce
www.mestotynec.cz
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Sázíme budoucnost

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například k čemu má daný pozemek
sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete
starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá
dřevina má totiž specifické nároky. Některé
preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či
světlomilné. To vše je při navrhování potřeba
zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli
byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně
třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů
by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy,
olše, či vrby jsou silné alergeny. Výše jmenovaní by si pak zahrady moc neužili. Zamyslet
byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí v širším kontextu. Například
akát, který pochází ze Severní Ameriky, se
v podmínkách České republiky velmi dobře
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také
na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z míst-
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ních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry
jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5
metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí
být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom,
co organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály jak stromy sázet
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu
může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá
na interaktivní mapu a započítá se mezi nové
stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených v ČR

a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková, PR koordinátorka
iniciativy Sázíme budoucnost

Koncert na plakátu – Na viděnou! V Týnci nad Sázavou

Symfonický orchestr Police Symphony
Orchestra dokáže přenést vlastníka chytrého telefonu do koncertních sálů jen pomocí
plakátovacích ploch. Vymyslel totiž projekt
Na viděnou!“. Série plakátů obsahují unikátní
QR kódy, které jsou výtvarně zpracované. Pod
každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina
mobilních zařízení je umí intuitivně načíst.
Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku. Milými hosty jsou například
Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a mnoho
dalších.

městech, sice zaznamenanou, ale přesto vlastně živou kulturu.
Tak Na viděnou!

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
založila v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čerstvě patnáctiletá Petra Soukupová se
svým bratrem Jakubem. Dnes orchestr působí
pod vedením dirigenta Joela Hány a sdružuje
mladé muzikanty a další pomocníky z celého Královéhradeckého kraje. Spolupracuje
s předními českými umělci. Např. zpěváci
Ondřej Ruml, Jan Cina, Vendula Příhodová,
Jan Maxián, klavírista Ivo Kahánek, dirigent
Václav Zahradník, sólisté baletu Národního
divadla, herec Miloň Čepelka, moderátorka
Lucie Výborná a mnoho dalších. Dosud odehráli přes 130 koncertů v ČR i v zahraničí pro
více než 170 000 diváků, a to včetně mnoha
beneficí, na kterých dokázali vybrat více než
1,8 milionu Kč pro druhé.

Lucie Peterková – PR – (+420) 777 613 767
lucie@policesymphony.cz
www.policesymphonyorchestra.cz
www.facebook.com/PoliceSymphony
www.instagram.com/PoliceSymphony

Variant “hrajících plakátů” je hned několik
a nabídnou Vám i u nás v Týnci nad Sázavou,
stejně jako v bezmála 200 dalších zapojených
12
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Pojďte s námi za pohádkou
překvapením, ale o to milejším. Přesvědčte
se spolu s nimi. Nechte se vtáhnout do děje,
kde dobro vždy zvítězí nad zlem. A to i tehdy, když to vypadá hodně beznadějně A.
Honza, drak, princezna, loupežníci, zlatá
rybka…

Pohádka pomůže vždy. Proto město připravilo pro děti, které musely být dlouhé dny
zavřené doma, cyklus pěti pohádek v podání
loutkového divadla Jana Hrubce.
V dnešní době filmových triků, efektů
a kouzel jsou dřevěné loutky pro děti určitě

To přece známe i my z našeho dětství. Tak
proč si to nepřipomenout. Vždyť v pohádkách to přece vždycky dobře dopadne.
Odkaz najdete na webu města nebo našem
facebooku.
lm
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Oživené výlohy
V neděli 21. února proběhla v prostorách
bistra Příběh zkouška mladé tanečně akrobatické skupiny. Díky velké prosklené ploše
bistra mohli i kolemjdoucí aspoň na moment
opět zažít kulturu, která v této době dostává
pěkně na frak. #kulturunezastavis
Anna Plešingerová
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Kalendář akcí

Týnecko

květen

14. 5.	SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
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.

16. 5.
ROOLYMPIÁDA – RODINNÁ OLYMPIÁDA V ATLETICKÝCH DISCIPLÍNÁCH
15:00
TJ Týnec nad Sázavou Vás zve na rodinnou olympiádu v atletických disciplínách pro děti narozené v roce 2012-2018 a rodinných dvojic
R+D. Disciplíny dětí - hod, skok, sprint. Disciplíny R+D - hod, skok, běh upravený pro dvojice. 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.
22. 5.
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,-, na místě 290,- v Informačním centru Týnec, 775 290 032, ic@centrumtynec.cz. Místo konání: Hotel
Týnec – Společenské centrum.
29.5.
FESTIVAL S LEHKOSTÍ MOTÝLKA
Mateřské centrum MOTÝLEK Vás zve na festival pro děti na zahradě Společenského centra. Více na www.mcmotylek.cz

10:00

ČERVEN

12. 6.
TÝNECKÉ TANDEMY
9:00
TJ Týnec nad Sázavou Vás zve na závody ve sportovní gymnastice - sestavy dvojic. Místo konání: tělocvičny při ZŠ Týnec nad Sázavou,
sídliště. Pořadatel: Odbor sportu pro všechny TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Vstupné: dobrovolné.

17. 6.	MANUÁL ZRALÉ ŽENY
19:00
Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat... Zralost je
báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale
jste jedinci s moudrým pohledem na svět. Talk show s Halinou Pawlowskou. Místo konání: Hotel Týnec - Společenské centrum; Vstupenky
v předprodeji v Informačním centru TÝNEC; 775 290 032; ic@centrumtynec.cz; www.centrumtynec.cz
19. 6.
PŘEHLÍDKA DECHOVEK
Tradiční přehlídka dechovek před DPS Týnec nad Sázavou. VSTUP VOLNÝ. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.
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DEN ZEMĚ

8:30

Zdravé město Týnec Vás zve na V. ročník akce Den Země, který se uskuteční ve středu 23. 6. od 8:30 do 15 hodin na Pěší zóně. Těšit
se můžete na zábavné aktivity na téma příroda, ekologie, na soutěže. VSTUP VOLNÝ. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.

25. 6.	LETNÍ KINO	
21:30
Začátek promítání po 21:30 hodině po setmění. Za nepříznivého počasí se nepromítá, změna programu vyhrazena. Místo konání: fotbalový
stadion Týnec. VSTUP VOLNÝ. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.
26. 6.
ROCK PARK týnec	18:00
Před Městským úřadem Týnec nad Sázavou. Večerní vystoupení hudebních kapel. VSTUP VOLNÝ. Pořadatel: Město Týnec nad Sázavou.
27. 6.
POHÁDKOVÝ LES	
15:00
Mateřské centrum Motýlek zve všechny děti, rodiče, prarodiče a kamarády na Pohádkový les. Start od 15:00. V případě nepřízně počasí
se akce ruší. Pořadatel: Mateřské centrum Motýlek, Místo konání: dubová alej za MŠ v Týnci nad Sázavou, Startovné: 70 Kč (na odměny
dětí)/ členové MC 50 Kč. Více informací: tel. 721 140 507, www.mcmotylek.cz

Konání všech akcí závisí na aktuálním
vývoji epidemiologické situace.
Prosíme sledujte web a Facebook
města a infocentra

www.mestotynec.cz
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Pomůžeš Františkovi najít cestu do lesa?
enuji
išek

Ahoj, jm

zal
se Frhant
Vám uká
a rád byc avé město.
naše zdr

Vás zve na V. ročník akce

DEN
ZEMĚ
Ve středu 23. června 2021

od 8.30 do 15 hodin Pěší zóna
Zábavné aktivity na téma příroda, ekologie
a třídění odpadu, soutěže pro děti
Třídíme odpad – prezentace společností
EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP
ZÁCHRANNÁ STANICE VLAŠIM
Výtvarná a tvořivá dílna
Ukliďme náš Týnec – společný úklid
vybraných lokalit města, sraz účastníků
14. 4. 2021 v 15.30 hod.
na Pěší zóně

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

„Zajímáme se o místo, kde žijeme!“
Na akci je nezbytné dodržovat pravidlo 3R. V případě nepříznivé epidemiologické situace
nebo špatného počasí se akce uskuteční v náhradním termínu.
Více informací naleznete

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

	
  

na www.mestotynec.cz
f tyneckevlneni

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA J. SUKA BENEŠOV
pobočka Týnec nad Sázavou
pořádá zápis žáků
na školní rok 2021 – 2022

HUDEBNÍ OBOR
7. 6. a 9. 6. 2021 od 13:00 do 17:00
Zápis se koná v Benešově v učebně č. 8 – přízemí.
Budoucí žáček se podrobí talentové zkoušce,
která se skládá:
• z rytmického cvičení (tleskání)
• intonace (poznávat a zazpívat nižší a vyšší tóny)
• zpěv (zazpívat jednu lidovou píseň)
Na pobočce v Týnci n. S. se vyučují tyto nástroje: klavír,
keyboard, akordeon, zobcová a příčná flétna, klarinet,
kytara, saxofon, zpěv.
Ostatní nástroje (housle, violoncello, trubka, lesní roh,
tenor, pozoun, tuba, bicí nástroje) se vyučují v Základní
umělecké škole J. Suka Benešov.
Taneční, literárně dramatický a výtvarný obor se vyučují
pouze v Benešově.
V závislosti na mimořádných opatření v souvislosti
s koronavirem může dojít k úpravě termínu.
Sledujte stránky školy www.zusbenesov.cz
Přihlašovat elektronicky se můžete již nyní.

16

www.mestotynec.cz

f tyneckevlneni

BŘEZEN / DUBEN 2021

týnecké listy

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla
Týneckých listů

je v pátek 28. května 2021. Tento termín je závazný.

Inzeráty do

Týneckých listů
posílejte na

radnice@mestotynec.cz

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

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

rychlost až 30/30
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Víte že, jsme výdejním a podacím místem Zásilkovny?

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

Bližší informace na www.tynec.net, www.pc-servis.cz nebo na prodejně
PC Computer servis s.r.o, Pěší 192, Týnec nad Sázavou Po-Pá 13-16 ; So 9-11
www.mestotynec.cz
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Nová optická síť v Týnci nad Sázavou
Bez kvalitního internetového připojení se dnes neobejde prakticky žádná domácnost. Splňovat stále rostoucí požadavky v této
oblasti pomáhají nejmodernější technologie optických sítí.
Poptávka po kvalitním připojení domácností k internetu roste, do popředí zájmu se dostává rychlost spolu se stabilitou internetového připojení a video. Vysoká kvalita rozlišení obrazu je běžnou realitou, převažuje vysílání v HD a samostatnou kapitolou
jsou videokonferenční přenosy.
Současný trend připojení domácností k vysokorychlostnímu internetu spoléhá na nejmodernější technologie optických sítí,
kdy, zjednodušeně řečeno, vede optické vlákno až do obývacího pokoje. Zákazníci tak získají možnost připojení k nejrychlejšímu a nejstabilnějšímu internetovému připojení a přístup k digitální televizi. Díky tomu je tak připojování se do práce, zábava
či domácí online výuka mnohem jednodušší a bezproblémová.
V našem městě došlo k zasíťování optickým internetem od ČEZ, který dosahuje v závislosti na vybraném tarifu rychlosti až
1000 Mb/s. Můžete se těšit na zaváděcí akci, která zahrnuje první 2 měsíce zdarma a dalších deset měsíců internetu s výraznou slevou. Zvýhodněné ceny začínají již na 249 Kč měsíčně. Tato novinka je již dnes dostupná v celé řadě domů. Ověřte si
dostupnost superrychlého optického internetu na adrese www.ceznet.cz.

Více informací vám rovněž poskytnou operátoři
na zákaznické lince poskytovatele: 211 046 688.

Optický internet s rychlostí
až 1000 Mb/s je tu pro vás!
2 měsíce zdarma a pak 10 měsíců
za zvýhodněnou cenu

TÝNEC NAD
SÁZAVOU

249 Kč
500 Mb/s za 599 Kč 299 Kč
1000 Mb/s za 899 Kč 499 Kč
200 Mb/s za 399 Kč

Připojte se k superrychlé síti z pohodlí vašeho domova.
K superrychlému internetu si navíc můžete pořídit i televizi KUKI
již od 200 Kč. Více informací se dozvíte na naší lince nebo
na webových stránkách.

211 04 66 88
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY S ANGLIČTINOU
TERMÍNY V TÝNCI:
2. – 6. 8. (děti 8-11 let) – TAJEMNÁ VĚDA
9. – 13. 8. (děti 5-7 let) – CESTA KOLEM SVĚTA
16. – 20. 8. (děti 8-11let) – ŘÍŠE FANTAZIE (již obsazeno)
23. – 27. 8. (děti 10-12 let) – TAJEMNÁ VĚDA
TERMÍN V BENEŠOVĚ:
9. – 13. 8. (děti 8-11 let) – SPORTUJEME CELÝ ROK
Čas: 8:00 – 16:30
Cena: 3 800 Kč

Cena zahrnuje dopolední a odpolední svačinu, pitný režim, oběd
a celodenní aktivní program s angličtinou.

Kontaktní osoba: Zuzana Švestková, tel: 607 272 832, mail: z.svestkova@email.cz

www.get-ready.cz

S Šekovou knížkou ušetříte
až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete
ušetřit peníze za opravy nebo výměnu opotřebovaných dílů,
pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s až 20% slevou na
materiál i práci u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod
pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.
Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma
připravena v našem servisu.

ABY VAŠE
ŠKODA ZŮSTALA
ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
z Šekové knížky.

Platí pro vozy ŠKODA
starší 4 let

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
Vlasákova 1800, Vlašim
Tel.: 317 845 990, e-mail: vrba@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

www.mestotynec.cz
f tyneckevlneni
AB_PRT_SEKOVA_KNIZKA_192x134.indd
1
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Myslete
eko-logicky!
Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů,
ze kterých jsou vyrobené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují stopové množství rtuti,
která je nebezpečná pro životní prostředí. Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách při
nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí
v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě ﬁrem. Nejbližší sběrné místo si můžete jednoduše
najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“.

Vypočítej
příklad

1
7
8
?

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

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

NÁSTROJAŘ
SOUSTRUŽNÍK

Možnost kariérního růstu
Práci na směnný provoz s nástupem IHNED

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

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

OČEKÁVÁME:

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

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

KOVÁŘ

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

Detaily k pozicím:

www.strojmetal.cz

www.facebook.com/strojmetal

Koupím JAWA ČZ:

motocykl, moped, skútr a podobně
možno i díly a vraky

Tel.: 777 589 258

www.mestotynec.cz
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UHELNÉ SKLADY LEŠANY
Nabízíme:
hnědé uhlí Ledvice, černé uhlí,
německé brikety, koks, písky, drtě,
kačírky a volně loženou mulč. kůru
Rozvoz zboží:
Multicar M26 4x4

týnecké listy

týnecké listy
Formáty a ceny inzerce
Občané a podnikatelé v Týnci nad Sázavou mají SlevU 50%

A
1/1 celostrana
192 x 272 mm
4 356 Kč
(50% Sleva 2 178 Kč)

B
1/2 strany
192 x 134 mm
2 420 Kč
(50% Sleva 1 210 Kč)

B
1/2 strany
94 x 272 mm
2 420 Kč
(50% Sleva 1 210 Kč)

Avia D90 s možností skládání dopravníkem

Provozní doba:
Út, Čt, Pá: 8.00-15.00
St, So: 8.00-12.00

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

www.uhelneskladylesany.estranky.cz

www.mestotynec.cz
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C
1/3 strany
134 x 87 mm
1 694 Kč
(50% Sleva 847 Kč)

D
1/4 strany
94 x 134 mm
1 331 Kč
(50% Sleva 666 Kč)

E
1/8 strany
65 x 95 mm
726 Kč
(50% Sleva 363 Kč)
Řádková inzerce
cena za 1 řádek
242 Kč
(50% Sleva 121 Kč)

PDF v tiskové kvalitě, CMYK, obrazová data
v min. rozlišení 300dpi – maximální kvalita obrázků,
při dodání podkladů v Ai musí být texty v křivkách.
CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.
Své příspěvky můžete zasílat na:

radnice@mestotynec.cz

23

týnecké listy

BŘEZEN / DUBEN 2021

Týnecké
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den země
letní Kino
RocK paRK týnec
pohádKY
na HRadě V tÝncI
tÝneckÝ stŘeP

www.mestotynec.cz
www.facebook.com/tyneckevlneni
Konání všech aKcí závisí na aKtuálním vývoji epidemiologicKé situace.
sledujte web a Facebook města.
Týnecké listy
– dvouměsíčník, číslo 2/2021, ročník XXXI, vycházejí 22. 4. 2021. Vydává Město Týnec nad Sázavou, IČ: 00232904. Povoleno pod
registračním číslem: MK ČR 10762. Distribuce ve městě Týnec nad Sázavou. Redakční rada ve složení: L. Morávková (lm), I. Nováková, Mgr. B. Schůtová, Mgr.
L.Vrbatová, K. Tomášková. Redakce Týneckých listů si vyhrazuje právo příspěvky dopisovatelů redakčně zkrátit, upravit, případně neuveřejnit. Adresa vydavatele: Městský
úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou, e-mail: radnice@mestotynec.cz, redakce@mestotynec.cz, www.mestotynec.cz. Náklad 2 550 ks.
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