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Vážení spoluobčané,
předáváme Vám informace o aktivitách organizací v naší obci v
období od posledního zpravodaje
Hana Zoubková

Zprávy z obecního úřadu
Programy rady obce
Červenec
plot Jednota-Hradíštěk, informace vinařů o oslavě 50. výročí ČSZ
v Týnci, zabezpečení zpomalovacích ostrůvků (odstranit strom,
zvážení možnosti osvětlení), žádost o odkoupení pozemku (u čerpací stanice), žádost o zapůjčení pódia (zamítnuto), rámcová kupní
smlouva (buková překližka na podium KD), smlouva o dílo – Ing.Krutáková – řešení sběrného dvora nebo jeho části pro potřeby žádosti
o dotace – u Státního fondu životního prostředí, včetně benefitu,
analýz apod., smlouva o dílo – Ing. Stránský – zpracování žádosti
o dotaci z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa
6, oblast podpory 6.5. na projekt „Obnova zeleně na hřbitově“, smlouva o dílo – František Fic – realizace veřejného osvětlení na ulici Vinohradní, další smlouva o dílo – František Fic – realizace veřejného
osvětlení hřbitova„ rozpočtové opatření č. 4, poptávkové řízení – jmenování komise pro výběr dodavatele chodníků na hřbitov, financování
Sokola, nabídka Televarieté (odmítnuto - drahé), vývoj rozpočtového
určení daní pro obce
Srpen
pronájem pozemku (projednala stavební komise - souhlasí, RO
schválila záměr, který byl vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední
desce), žádost o dokoupení části pozemku (v ulici Rybáře), žádost
o povolení kácení dřeviny (jasan u mostu ke hřišti - zamítnuto), mříže
do oken budovy ZŠ – výběr firmy (Zugárpet), chodníky na hřbitově – výběr firmy (Markusberg), úprava fasády budovy OÚ (Martuška), nasvětlení dominanty obce a významného místa – věž kostela,
Rudoarmějec, T.G.Masaryk, návrh sociálního zařízení na Hradíšťku – budova s WC, kácení dřevin na hřbitově – pokácení 5 kusů
stromů-thůjí od hlavního chodníku směrem ke kříži, prodiskutováno
s odborem životního prostředí v Břeclavi – s ohledem na plánované
úpravy hřbitova doporučeno vyhovět, nabídky na rekonstrukci jeviště
a obložení sloupů v KD – stanovení komise pro výběr firmy, dlažba na
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hřbitov – dodávka, nabídky osvětlení dominant obce, žádost TJ Sokol
o navýšení příspěvku – nebylo rozhodnuto, chodník u OÚ – poptávkové řízení, kalendáříky 2012, sociální zařízení na Hradíšťku – víceúčelová stavba včetně WC – problém se stávajícími inženýrskými sítěmi
– nelze splnit danou představu – nutno přehodnotit, okna OÚ – budou
natřena, výběr a rozmístění světel na hřbitově
Září
vyřazení zimních pneumatik a disků služebního vozidla z majetku
obce, záměr jejich prodeje, dodatek smlouvy o dílo kanalizace Hlavní
– doplnění trasy, smlouva telekomunikační služby (internet na hasičské zbrojnici), návrh svítidel na hřbitov (kulaté dvouramenné lampy),
dodavatel vnitřních úprav KD (vybrán Fr. Kobzík), přísedící okresního
soudu (pokračuje paní Hrdličková), předhodové zpívání – vyhodnocení, smlouva o poskytnutí dotace pro JSDH v Týnci z rozpočtu JMK,
doplnění kanalizačního a provozního řádu (nové kanalizace na ul.
Hlavní), rozpočtové opatření č.5, smlouva o dílo – chodníky hřbitov
– Markusberg, směrnice k inventarizaci, inventarizační komise 2011
Říjen
žádost o pronájem KD (zapůjčíme za úhradu energií a úklidu),
pronájem části pozemku p.č. 340 (záměr byl vyvěšen min. 15 dní,
pronájem byl schválen), stojan na vodu na hřbitově, typ sociálního
zařízení na Hradíšťku – opět předáno stavební komisi, Zvony Podluží
– témata lidová řemesla, rozpočtové opatření č. 6, program veřejného zasedání ZO, účetní převedení dlouhodobého majetku na drobný
dlouhodobý majetek, mimořádná finanční dotace pro TJ Sokol Týnec,
žádost o pronájem pozemku – polní cesta (zamítnuto), aktualizace
provozního a kanalizačního řádu (kanalizace Hlavní)
Listopad
nabídka ohňostroje, nabídky na zimní údržbu komunikací, žádost
o pokácení dřeviny Krátká – zatím nepovoleno – nejprve prořeže
E.ON, žádost TJ Sokol Týnec o využití KD, revitalizace zeleně v parku u kostela, stromy u márnice, zabijačka 10.12.2011, Silvestr na KD,
vánoční strom-program rozsvícení, koňský trus na komunikaci (nutno
uklidit), dodatek ke smlouvě o dílo – chodníky na hřbitov, dodatek
ke smlouvě – osvětlení hřbitov, věcné břemeno E.ON – přípojka NN,
Obecně závazná vyhláška č.1 – poplatek za odpad, kácení stromu –
kaštan nad Hradišťkem, neinvestiční výdaje na žáky do ZŠ v Břeclavi, výhrada k nájemní smlouvě, setkání Týnců květen 2012, možnost
směny pozemků (Valy ve vlastnictví Lesů ČR x pozemky obce orná
půda), rozpočtové opatření č. 7, odměna ředitelce školy, informace
o členské schůzi Regionu Podluží, členská schůze DSO, veřejné
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zasedání, vánoční strom, zabijačka, zabezpečení vánočního koncertu
Prosinec
Odpisový plán obecního majetku – účetní směrnice, smlouva
o zřízení věcného břemene (plynovod ul. Hlavní), oznámení o projednávání návrhu zadání „Územního plánu Týnec“, oblasti obce pro
zastupitele, návrh rozpočtu na rok 2012, žáci v sále kulturního domu,
záměr divadelního představení v jarních měsících 2012, Silvestr 2011
– informace vinařů, sociální zařízení na Hradíšťku

Činnost OÚ
Konec července
TJ Sokol Týnec - projednání požadavku navýšení rozpočtu, jednání s rozvojovou agenturou v Bratislavě a starostkou ze Sekul o možnosti společné dotace na rozšíření místních komunikací – u nás Ke
Sklepům
Srpen
Výběr dlažby na hřbitov, komise pro výběr dodavatele chodníků na
hřbitov, kontrolní dny Hlavní, oslovení tří firem na opravu interiéru KD,
řešení problémů v Pohárku (rozpad původního), seminář starostka (rozpočtové určení daní pro obce), hasiči – čištění kanalizace Brodidlo a u
Kyjovky, firma USB – probíhá zpracování podkladů na územní plán, Brož
v Otnici – prohlídka a výběr dlažby, oprava fasády OÚ, výběr chodníku
před OÚ, kontrola suterénu ve škole a oprava zdi, setkání s Regionem
Království ve Velkých Bílovicích (starostka), příprava na hody, doplnění
podkladů žádosti o dotaci na sběrný dvůr – kompostárnu
Září
Hody, vítání prvňáčků (starostka), rada starostů Regionu Podluží,
výběr firmy na úpravy
KD, několikadenní řešení
problémů s výtlakem na
ČOV – hasiči (vyřešeno),
oslava 50. výročí ČSZ v
Týnci, příprava kalendářů 2012, řešení rozpočtu
2011, Zvony Podluží 4

redakční rada, závěrečné práce na kanalizaci Hlavní, řešení
vhodného osvětlení
hřbitov, kontejnery na
ledničky na dvoře OÚ,
řízení povolení studny
– občané, nová uklizečka OÚ, smlouva
o dílo KD – Kobzík,
odbor dopravy – podmínky pro stavební
povolení komunikace
Ke Sklepům
Říjen
Doplňování podkladů pro odbor dopravy (komunikace Ke Sklepům), práce na dotačním projektu této komunikace, řízení k vytýčení
pozemků ve vinohradech, projednání zadání změny č.3 územního
plánu Týnec na MěÚ v Břeclavi, jednání s úřadem práce ohledně pracovníků na zimní období, Ing. Machovec – posouzení úpravy zeleně v parku u kostela, práce na podkladech pro dotaci Ke Sklepům,
dokončování chodníku a osvětlení na hřbitově, příspěvek do Zvonů
Podluží, pasování čtenářů, Senica – Regionální rozvojová agentura
Slovenska – jednání o dotaci na komunikaci Ke Sklepům 2x, Hradíštěk – schůzka k sociálnímu zařízení, výlov svodnice – rybáři, výběr
židlí na KD, prohlídka stromů v parku Ing. Machovec, kontrola práce
na interiéru KD
Listopad
Správní řízení –
zásahy do komunikací (nové požadavky
stavebního úřadu),
jednání se stavebním úřadem ohledně
územního plánu a
změny č.3, problém
s výčepem na KD,
Hrušky DSO – výbor
(rozpočet), Rada starostů Regionu Podluží, slavnostní pře5

dání komunikace M.N.Ves – Lanžhot do užívání, článek do Zvonů
Podluží, Spolek pro obnovu venkova – starostka, posouzení vyhlášky
o odpadech – Dozor Brno, jednání s ředitelkou Hantály a.s. ohledně
sběrného dvora, Dívčí vínek, kácení stromů a úklid větví v parku u
kostela, příprava ke kolaudaci kanalizace Hlavní, koordinace přípravy
na vánoční strom, řešení vad na podlaze jeviště KD, vánoční strom
– kácení-převoz-osazení u KD (organizovali vinaři), jednání s ředitelem úřadu práce o VPP, příprava podkladů pro kolaudaci kanalizace
Hlavní, příprava rozpočtu 2012, řešení problému koňského trusu na
místních komunikacích, koordinace programu k rozsvícení vánočního
stromku, podklady pro Hradíštěk – sociální zařízení
Prosinec
Rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu, lampiónový průvod dětí ZŠ ke stromu, ohňostroj, požární kontrola OÚ, pozvánky na
předvánoční koncert, Rada starostů Regionu Podluží, monitorovací
zpráva ROP - úpravy ZŠ, Hantály – jednání o odpadech a vývoj firmy, členská schůze Regionu Podluží Kostice, výbor DSO – úprava
stočného, vypouštění balónků Ježíškovi, vánoční besídka na KD,
zabijačka na Hradíšťku, členská schůze DSO, Projednávání návrhu
územního plánu na MěÚ Břeclav a na odboru životního prostředí
rozsah omezení pasivní povodňové zóny, řešení nutného vybavení
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sociálního zařízení na Hradíšťku – hygienická stanice, kolaudace kanalizace
ul. Hlavní, projednání možností pro žádosti o dotace
v roce 2012, příprava na
předvánoční koncert, stavební řízení – předčasné
užívání stavby rodinného
domu (občan), koncert Mistříňanka
Hana Zoubková
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Zadání změny č. 3 územního plánu Týnec
Přísedící u okresního soudu
Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6, 7
Smlouva o dotaci pro JSDH v Týnci (na výstroj a výzbroj) z JMK
Dodatek Smlouvy o zajištění systému IDS JMK
Prodej pozemku p.č. 914 (na Vyhnalově)
Prodej vyřazených zimních pneumatik služebního vozidla
Záměr prodeje pozemků (v ulici Rybáře 9 m2, u staré čerpací stanice
757 m2)
Název ulice Ke Sklepům
Plán činnosti finančního a kontrolního výboru
Žádost o dotaci na komunikaci (Ke Sklepům)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace JMK (na splátky úroků
z úvěru)
Prodej pozemků, jejichž záměr byl schválen – uvedeno výše
Obecně závazná vyhláška Obce Týnec č. 1/2011 (o odpadech – zvýšení poplatku)
Rozpočet sociálního fondu na rok 2012
Rozpočet na rok 2012
Rozpočtový výhled 2013-2015
Oblasti obce pro členy ZO
Posouzení možnosti směny pozemků
Z každého veřejného zasedání je usnesení vyvěšeno a poté
k nahlédnutí u starostky obce.
Hana Zoubková

Akce plánované v roce 2011:
(vyhodnocení záměrů uvedených v minulém čísle zpravodaje)

1) realizované:
- Kanalizace na ulici Hlavní je provedena, uložena pod nově
rekonstruovanou částí komunikace podle plánu, kolaudace proběhla
úspěšně 15. prosince 2011
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- Oprava vnitřních
prostor kulturního domu:
díky grantovému příspěvku RWE GasStorage ve
výši 250 tisíc korun byla
rekonstruována podlaha
na jevišti, vyměněny dřevěné obklady čelní stěny
u jeviště a kolem sloupů
ve stávajících rozměrech
a zakoupeno 140 nových
židlí, které budou důstojně doplňovat interiér kulturního domu
- Veřejné osvětlení v ulici Vinohradní a na hřbitově: je realizováno, ulice Vinohradní je příjemně a bezpečně osvětlena, na hřbitově
jsou nová svítidla, která osvětlují toto pietní místo. Po Vánocích bude
upravena doba osvětlení a na noc bude vypínáno.
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2) zahájené
- Obnova zeleně na hřbitově:
je podána žádost o dotaci, rozhodnutí o poskytnutí dotace nebylo známo na přelomu léta a podzimu, jak jsme předpokládali, ale
patrně až na jaře 2012, zatím byly
odstraněny některé stromy, realizace projektu nové výsadby a odstranění některých nebezpečných bříz bude podle rozhodnutí o dotaci,
předpokládáme v průběhu roku 2012
- Územní plán obce: je dokončena změna č.3 územního plánu spočívající ve změně využití území na zónu pro bydlení – jeden rodinný dům
- Pracujeme na novém kompletním územním plánu, který musíme
vytvořit podle nových zákonných požadavků, a také proto, že stávající je zastaralý. V současné době probíhá projednávání návrhu zadání
„Územního plánu TÝNEC“, což jste mohli zjistit ve veřejné vyhlášce. Přípravu jsme směřovali k podání žádosti o dotaci z programu „IOP – 5.3b
podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území“, bohužel výzva nebyla vyhlášena, pořídíme ho tedy z
vlastních prostředků a požádáme o podporu Jihomoravský kraj.
Naše původní představa o velkorysém plánu rozvoje obce se ukázala nereálná, jelikož územní plán je podřízen řadě podmínek, regulativ a omezení, např. pasivní povodňovou zónou, hranicí chráněného
území lignitu, různými přepočty jednotlivých zón apod. Základní návrh
je k nahlédnutí u starostky obce nebo na www.breclav.eu (Nejhledanější dokumenty/rozpracovaná ÚPD ve správním obvodu/Týnec).
- Je připravena projektová dokumentace sociálního zařízení na Hradíšťku. Málokterá stavba je tolik diskutována a podléhá tolika variantám,
požadavkům a změnám jako toto malé účelné zařízení, určené pro
občany při velkých akcích na Hradíšťku, to prodlužuje termín realizace..
10

3) nerealizované
- Sběrné středisko odpadů: jak bylo uvedeno v minulém zpravodaji, je zpracován projekt s platným stavebním povolením, jeho součástí
je možnost menší skládky stavební suti a zeleného odpadu, který se
zpracuje na kompost. Je podána žádost o dotaci na tuto malou „Komunitní kompostárnu“. Informaci o schválené dotaci jsme ještě neobdrželi
– ani kladné, ani zamítavé stanovisko, je nutno počkat na výsledek
řízení, poněvadž v případě kladného výsledku nemůžeme práce zahájit dříve. V případě záporného výsledku se budeme snažit z vlastních
prostředků postupně vybudovat nikoliv velkorysé, avšak účelné zázemí
– prostory pro ukládání odpadů, kterých neustále přibývá, v zóně pro
podnikání u Valů. O řešení rozhodne zastupitelstvo obce.
- Komunikace Ke Sklepům: má platné stavební povolení, využili jsme
možnosti přeshraniční spolupráce se Slovenskem a spolu s obcí Sekule jsme podali žádost o dotaci na rozšíření sítě místních komunikací na
Regionální rozvojovou agenturu Slovensko. Komunikaci bychom tedy
realizovali podle výsledků dotace – zda ji obdržíme či nikoliv.
4) realizované mimo plán
- Chodníky na hřbitově jsme vybudovali souběžně s osvětlením
s úmyslem zlepšit důstojný vzhled hřbitova, kam chodí velká část
našich i cizích občanů, s výhledem doplnění vhodné zeleně a další
úpravy stávajících stromů
- Osvětlení významných míst obce: byla osvětlena věž kostela,
pomník Rudoarmějce v parku a T.G.Masaryka před školou. Finanční
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náročnost v provozu
nepředstavuje pro rozpočet výraznější navýšení
- Fasáda obecního úřadu byla konečně upravena a nyní je
opět čistá, okna jsou
znovu natřená, stejně
tak parapety a okapy,
před obecním úřadem je nový bezpečný
chodník prozatím chráněný od komunikace tenkými trubkami a ozdobným řetězem, později
tam umístíme květináče – pro ozdobu i bezpečí chodců
- Ve spolupráci s Ing. Machovcem byly odstraněny některé keře
a stromy v parku u kostela, park je provzdušněn, plánujeme v něm
usadit lavičky, upravit chodníky a doplnit vhodnou výsadbu.
Hana Zoubková

Naše škola
Motto: „Dětská mysl není nádoba, která se má naplnit,
ale pochodeň, jež se má roznítit.“
J. A. Komenský
Škola má v tomto směru jedinečnou šanci jak dítěti pomoci. Odhalit
jeho dispozice, rozvíjet jeho vlastnosti. Nedílnou součástí je také mimoškolní výchova. V naší škole pracuje školní družina a řada kroužků. Děti
mají možnost poradit se ve školní družině i s úkoly. Paní učitelky pomáhají dětem individuálně, např. v odpoledních hodinách
Chceme, aby se žáci cítili v naší škole dobře, aby věděli, že v dospělých mají vždy oporu, aby věděli, že se nejen mohou, ale mají ptát, mají-li
nějakou nejistotu nebo potřebu.
Naším cílem je žák komunikativně zdatný, tvořivý, schopný přiměřeného sebehodnocení, přiměřeně samostatný v přístupu k učení, žák
schopný přiměřeně věku řešit konflikty, žák zdravě sebevědomý, vybavený vším potřebným pro další vzdělávání. Přejeme si, aby jako tradičně
naši žáci obstáli v konkurenci u zkoušek na osmiletá gymnázia a aby se
úspěšně zařadili v okolních školách
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Chceme naučit děti vážit si přírody. Vést žáky k tomu, aby znali naši
historii i historii ostatních evropských zemí. Směřovat žáky ke vzájemné spolupráci mezi sebou, k pomoci slabším.Chceme zavádět efektivní
metody výuky , posílit výuku cizích jazyků a počítačovou gramotnost.
Učíme děti poznávat naši zem , tradice a kulturu i v mimoškolní výchově.Již druhým rokem pracuje naše školní družina i během hlavních prázdnin a organizuje pro děti řadu akcí, jako jsou výlety na kolech, jízdy na
koních, návštěvy městských koupališť i dvoudenní výlet na lodi po Moravě
s noclehem ve stanech.Také navštívili s paní vychovatelkou ZOO Praha.
Od září 2011 vycházíme vstříc zaměstnaným rodičům a zřídili jsme
ranní družinu od 7.00 do 8.00 hodin.V družině pracuje nově tanečnědramatický soubor a vesele se ochotničí.
Během podzimních prázdnin se účastnili Drakiády v Rastislavově
městě-v Mikulčicích Na Valech a nově zkoušíme zavést Podzimní dílny v družině,které už letos proběhly,jako dvoudenní akce.Během jarních
prázdnin plánuje družina pobyt na horách s lyžováním.
Mateřská škola má celkem 2 oddělení,z čehož jedno je půldenní s
předškoláky.Pro předškoláky letos poprvé organizujeme kurzy bruslení
na zimním stadioně v Břeclavě.I nadále zde probíhá mezinárodní projekt
příhraniční spolupráce s výukou německého jazyka.
Jinak se“ mateřinka“ společně se školáky účastnila koncertu Trio
Rome a Dýňování se stezkou odvahy.Také jsme společně pracovali na
vánočních dílnách,spojených s mikulášskou nadílkou, které se již na
škole stávají tradicí.Společně jsme také rozsvítili vánoční strom v obci
a obdivovali nádherný ohňostroj. 9.prosince jsme vypustili balonky pro
Ježíška a předvedli se na vánoční besídce.
Školáci navštívili hasičskou zbrojnici v Břeclavě, kino a Ekologické
centrum Jezírko v Brně. Dále se účastnili celkem tří sportovních klání
v Moravské Nové Vsi, odkud si přinesli mimojiné i stříbro ve vybíjené a
další ocenění jednotlivců.
Po vyučování mohou žáci navštěvovat kroužky. Je to : gymnastika,
informatika, přírodovědně-zdravotnický kroužek,hra na flétnu,výtvarný
kroužek, dyslektický kroužek a němčina.Ve školce také pracuje logopedická náprava.
Naše školička je po celkové rekonstrukci a pomalu si zdokonalujeme
zařízení i nadále.
Děkujeme za podporu a pomoc paní starostce,která nám umožnila
moderní podmínky pro výuku, výchovu i zábavu, a samozřejmě zastupitelům obce,kteří náš stánek vzdělanosti podporují.
Za zaměstnance školy a žáky
Mgr. Dana Svítilová, ředitelka školy, upraveno
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RYBÁŘI NEJEN O RYBÁCH
Místní organizace rybářského svazu byla v Týnci
založena na ustanovující schůzi 16.12.2001, a to
k datu vzniku 1. 1. 2002.
Působíme v obci již 10.
rokem. Mimo zarybňování a
péči o svěřené revíry se staráme i o vlastní rybochovné
zařízení, věnujeme se mládeži v rybářském kroužku a
přispíváme k společenskému dění v naší obci. Připomeňme si stručně některé akce, které jsme v již téměř uplynulém roce
2011 pořádali.
Druhý ročník soutěže GULÁŠ CUP se letos přesunul do prostorů
areálu Hradištěk. Ve vaření guláše se utkalo 6 družstev – hasiči Týnec,
hasiči Sekule, chasa Týnec, E. Bahník + S. Kalina, D. Juráček + P.
Koubek a družstvo J. Martušky. Od ranních hodin se vařily guláše z
vepřového, hovězího masa i fazolový. Na rybí nedošlo – snad příště.
Pobavit se a pochutnat si na guláši přišlo 130 platících občanů. Odborná
porota vyhodnotila vzorky a určila pořadí -1. hasiči Sekule, 2. E. Bahník
+ S.Kalina, 3. hasiči Týnec. K tanci a poslechu do nočních hodin hrály
country skupiny Mlha a Amulet.
Soustředění rybářského kroužku se konalo ve dnech 13.7.-17.7.v
Nejdku a zúčastnilo se ho 10 mladých rybářů s vedoucím P.Zugárkem
a hospodářem P. Hrančíkem, který poskytl zázemí na svém pozemku
na břehu zámecké Dyje.
Zajímavým zážitkem pro
děti byl lov přívlačí na Dyji
pod splavem v Bulharech,
kde se jim podařilo ulovit
parmy. Až na jednu noční
bouřku se počasí vydařilo a všichni se po návratu
mohli pochlubit krásnými
úlovky.
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Tradiční výlov rybochovného zařízení naší MO, který se uskutečnil
29.10.2011, se setkává s velkým zájmem místních i přespolních občanů. Slovilo se - kapr 500 kg, amur 132 ks, štika 17 kg a sumec 32 kg.
Ryby, které se neprodaly, byly rozvezeny do našich revírů a do revírů
sousedních organizací. K hojné účasti přispělo příznivé počasí, lákavé
občerstvení i letos poprvé pořádaná tombola.
Dovolte mi, abych jménem svým a výboru MRS, o.s. MO Týnec,
poděkoval všem, kteří se aktivně podílí na chodu organizace a obětují
této práci svůj volný čas.
Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce 2012
pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.
Petrův zdar!
Petr Zugárek, předseda

Folklorní krúžek Pohárek
V letošním roce stál Pohárek na „prknech, která znamenají svět“ celkem třináctkrát. Po loňském úspěšném koncertu jsme neměli o vystoupení nouzi. Začalo to už v lednu v Brně, v březnu velmi úspěšné vystoupení v Praze, dále následovala Moravská Nová Ves - Den řemesel, 2x
Mikulov, předhodové zpívání ve Valticích a tradičně Národopisné slavnosti ve Tvrdonicích.
V půli roku odešla ze souboru větší část tanečníků, kteří se osamostatnili. Pohárek tudíž zůstal v polovině sezóny ve třetinovém složení.
Proto jsme oslovili bývalé tanečníky T. Ořeského, J. Kopuletou, M. Jůvu
a kluky Kobzíkovy, aby nám vypomohli s dalšími vystoupeními. Utvořili
jsme nové složení, ke kterému se přidali ještě další nadšenci a všechna
nasmlouvaná vystoupení jsme úspěšně zvládli. V tomto složení jste nás
také mohli vidět na přehodovém zpívání v Týnci, v Břeclavi, Tvrdonicích,
Domažlicích, Ladné a v prosinci v Šakvicích.
V současné době čítá Pohárek kolem 16 členů. Ze zkušenosti však
víme, že ne každý se v souboru uchytí, proto jsme vyhlásili náborovou
akci. I touto cestou zveme týneckou mládež, která má chuť si s námi
zatančit. Naše zkoušky se konají vždy v pátek v 19:00 hodin na kulturním domě. Přijďte mezi nás!
POHÁREK VÁM VŠEM PŘEJE POKOJNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ
VÁNOČNÍCH HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI V ROCE
2012.
za FK Pohárek manželé Kobzíkovi
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Týnečtí mužáci
v letošní sezoně opět reprezentovali naši malou, ale krásnou obec
několika vystoupeními na různých akcích v okolí a také v blízkém zahraničí, v družební obci Sekule. První letošní akcí bylo jarní zpívání ve Vacenovicích. Potom IV.předmájové zpívání ženských sborů v Lanžhotě, kde
jsme opláceli návštěvu ženskému sboru. Následovalo májové zpívání
v Prušánkách a o prázdninách jsme navštívili obec Březí, kam si nás
pozval místní mužácký sbor na oslavu svého desetiletého trvání. Na konci prázdnin jsme byli pozváni na „Den remesel“ do Sekul, kde mají mnozí
dlouholetá přátelství. Museli jsme po vystoupení zbaběle ujet, protože
přátelské setkání nebralo konce a každý máme jen jedny játra. Vyvrcholením naší činnosti bývá vždy naše místní předhodovní beseda u cimbálu.Stalo se to už takovou tradicí a doufejme, že to dlouho vydrží. Letos
to ještě nebyl konec, protože jsme se zúčastnili předhodovní besedy v
Kosticích. Zatím poslední akcí bylo rozsvěcení vánočního stromu, kde
jsme přispěli k adventní atmosféře koledami. Každoročně dáváme výzvu
pro přátele našich krásných písniček, aby se nebáli zapojit do činnosti
sboru, protože nás bohužel jen ubývá a následovníci nejsou. Nenechme zahynout dědictví našich předků. Nakonec bych chtěl za všechny
mužáky poděkovat našim manželkám za jejich obětavou přípravu krojů
a hlavně za to, že nás na chvíli pustí z domu.
Za MS St.Strmiska
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VINAŘI z TÝNCE r. 2011
Tak jako každoročně
zahajujeme vinařský rok
degustací a následně místní
výstavou, i v letošním roce
jsme uspořádali výstavu v
měsíci březnu. I když ročník
2010 se označoval za velmi
špatný, sešlo se nám cca
350 vzorků vín. Organizačně byla výstava připravena
velmi dobře (máme schopný
mladý výbor), návštěva velmi
slušná, výstava se vydařila.
Začátek července patří otevřeným sklepům. Počasí nám tentokrát
přálo až moc, ale i přes vysoké vedro byla návštěva veliká. Připravili
jsme devět sklepů a k tomu patřičné občerstvení.
Prosinec už má taky několik tradic. Vinaři se podíleli na zajištění a
postavení vánočního stromu před KD. Druhá sobota v prosinci patřila
domácí zabíjačce v areálu „ HRADÍŠTĚK „. Veřejnost měla možnost
ochutnat zabijačkové speciality a zároveň mladá vína z devíti sklepů a
od osmnácti vinařů. Návštěva se rok od roku zlepšuje a zabijačka určitě
patří mezi akce vinařů, které se budou každý rok opakovat. Konec roku
se nese ve znamení třetího ročníku „ SILVESTRA „. Výbor děkuje všem
členům i nečlenům za dodané vzorky a pomoc při zajišťování vinařských
i kulturních akcí.
za výbor Jaroslav Petrla předseda

TJ Sokol Týnec - ohlédnutí za rokem 2011
Vážení čtenáři,
v následujících řádcích mi dovolte zhodnotit rok 2011 z pohledu zájmové organizace TJ Sokol Týnec. Kde začít? V únoru se tradičně konala
valná hromada, na které byly probrány všechny body programu a výbor
byl doplněn o „styčného důstojníka vinných mušek“ Zděňka Kurce. V současné době se tedy výbor schází v počtu 7 členů ve složení: P. Sláma, Z.
Polách, P. Hrubý. O. Schilling, P. Polách, L. Pretóry a již zmiňovaný Z. Kurec. Celkový počet členů v roce 2011 je 149 osob (102 mužů a 47 žen).
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Fotbal:
Letošní rok jsme zahájili koncem února zimní přípravou, kdy jsme postupně začali nabírat kondici. Po měsíci fyzické přípravy jsme od 5. března do 4.
dubna postupně odehráli 5 přípravných zápasů, ve kterých jsme 2x vyhráli,
2x prohráli a 1x remizovali.
Na první mistrovské utkání jarní části sezóny 10/11 jsme zavítali do Staroviček, kde jsme bohužel hned na úvod prohráli. Celkově se nám jarní část
minulé sezóny příliš nevydařila a z 11 odehraných zápasů jsme 3x vyhráli,
5x prohráli a 2x remizovali. Konec jsme z různých důvodů dohrávali v 11
hráčích. Sezónu jsme ukončili na 12. místě s 31 body a se skóre 43:59. Pod
námi skončili M. N. Ves B a D. Dunajovice. Oba týmy sestoupily do IV. třídy
a Moravská své B mužstvo následně zrušila. Nejlepším střelcem minulé
sezóny se stal M. Polách s 11 brankami.
Ve světle konce minulé sezóny byl v létě kladen důraz na posílení kádru,
což se podařilo. Na hostování k nám z rozpuštěného B mužstva Moravské
přišli L. Frýdek, M. Hřebačka a J. Michalica, z Břeclavi V. Čápek a nově jsme
registrovali R. Schwartze. Z hostování ve Valticích se nám vrátil M. Málek.
Mezitím nás opustil Z. Stávek a brankář M. Hausner, oba na hostování z
Hodonína. Naštěstí se post brankáře podařilo kvalitně zaplnit P. Šlosarem z
Karviné a do útoku jsme získali R. Maňáka z Hodonína. Kádr jsme mohli v
případě potřeby doplňovat i o pět dorostenců hrajících v Kosticích. Jmenovitě o T. a Z. Janulíkovy, P. Procházku, F. Turečka a M. Čecha (díky spolupráci
založené na společné smlouvě mezi námi, Sokolem Kostice a Sokolem Tvrdonice). Začal trénovat i náhradní brankář K. Balga, který byl kvůli zranění
P. Šlosara ke konci podzimu velkou oporou. Obnoveno bylo i hostování E.
Salaye z Hodonína. Z týneckých fotbalistů odešli na hostování R. Janulík do
Hrušek a J. Bradáč do Podivína a R. Omasta do Tvrdonic. Na postu trenéra
pokračuje A. Jánoš.
V létě jsme od 8. července do 7. srpna odehráli 5 přípravných zápasů,
kdy jsme 2x vyhráli, 2x prohráli a 1x remizovali.
Díky přátelským utkáním, ve kterých nebyly výsledky nijak oslňující, jsme
postupně zapracovali letní posily do sestavy a 14. srpna jsme s velkým očekáváním vykročili do podzimní části sezóny 11/12. Soupiska čítala 25 hráčů.
Ze 14 odehraných zápasů jsme 10x vyhráli, 2x prohráli a 2x remizovali.
Na konci podzimní části je náš bodový zisk 32 bodů a jsme o bod druzí
za týmem Perné. Skóre máme 32 vstřelených a 9 obdržených branek. V
obranné fázi jsme vůbec nejlepším týmem tabulky. Na třetí Sokol Lanžhot
máme náskok 8 bodů a už nyní máme víc bodů než po minulé sezóně. Nejlepším střelcem podzimu je se 14 přesnými zásahy R. Maňák.
Domácí zápasy v letošní sezóně navštěvuje průměrně asi 130 fanoušků.
Autor: člen TJ Sokol, Petr
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Hradíštěk nejlepší místo pro relaxaci
a sportovní vyžití týneckých dětí
Hradíštěk odnepaměti sloužil našim dětem. Starší občané pamatují,
že se na Hradíšťku hrával fotbal, volejbal, tenis a tehdy i velmi populární
„Hra na zajatce“, „Naše husy, pojďte dom“, válení sudů….. V zimě se tu
sáňkovalo a lyžovalo.
Na Hradíšťku bývalo živo až do úplného setmění. Mladší děti kolikrát
dostaly notný výprask za pozdní příchod k večeři.
Před pěti lety bylo využití Hradíšťku rozšířeno o hřišťátko a v zimě
o malé kluziště.
Na podzim 2006 byla z iniciativy Ing. Františka Melichara upravena do
roviny plocha u opěrné zdi o rozměrech zhruba 12 x 25 m. Mechanizaci
poskytla zdarma firma Aleše Jančara, práci provedl Jara Kańa, konečné
urovnání terénu provedli brigádnicky Ing. František Melichar, František
Štáhl, Jan Hlavenka a František Gajda malotraktorem.
V zimě 2006-07 se už bruslilo. V zimě 2009-10 se mohlo bruslit neuvěřitelných 41 dní, poměrně příznivá byla i zima 2010-11, kdy se bruslilo
21 dní.
Náklady na provoz kluziště jsou minimální – zhruba 500 Kč za vodu
ze sklepa Ing. Melichara. Pro vybudování ledu je potřeba nejméně 15
nástřiků, každý večer provozu se kluziště postřikuje nejméně 3x. Každodenní údržba – nástřiky, uhrnování sněhu – je prováděna zdarma. Ročně je tak brigádnicky odpracováno asi 200 hodin.
Situaci každým rokem komplikují výrazné oblevy, kdy led úplně roztaje a musí se začínat třeba 2x od začátku.
Největší zásluhu na vybudování a údržbě kluziště mají už několik let
Ing. František Melichar (generální ředitel), Jeník Prokop – lékař (výrobní
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ředitel) a Roman Hrynkiv (ředitel výroby ledu). Jejich odměnou je pohled
na radost bruslících dětí.
Starší mládeži i dospělým slouží kluziště na parkovišti u fotbalového
hřiště.
Historie se píše někdy od roku 1970. Tehdy se podařilo členům výboru TJ Sokol Týnec vybudovat kluziště na starém hřišti. Snahy o opakování v dalších letech vyšly naprázdno.
Teprve po vyasfaltování parkoviště u nového hřiště byla snaha úspěšná. V zimě 2001-02 se pro týneckou omladinu i dospělé podařilo nastříkat kluziště o rozměrech 22 x 14 m. Bruslilo se 3 týdny a ještě téhož roku
na podzim bylo kluziště zvětšeno na rozměry 32 x 18 m, mechanizačně
se na úpravách podílel Mirek Blažej.
Iniciátorem vybudování kluziště byl opět Ing. František Melichar, jeho
vydatnými pomocníky byli několik let Jara Kaňa, Antonín Salajka, dále
se podíleli i Ing. Pavel Procházka, Jirka Kotlařík, Zdeněk Polách, Radek
Prajka a někteří další.
S potěšením je možno konstatovat, že od zimy 2010/11se do přípravy
(mantinely, osvětlení), nástřiků a udržování ledové plochy zapojila nová
mladší generace – širší kolektiv prezentovaný většinou členy Sokola.
Ocenění si za práci zdarma zaslouží především Jirka Kotlařík, Lukáš
Pretóry, Michal Cabala, Mirek Krupica, Zdeněk Kurec, Miloš Martuška,
Pavel Procházka, Petr Procházka, Roman Vávra, Michal Čech, Filip
Tureček, Zdeněk Janulík, Zdeněk Polách. Vybudování kluziště je i součástí usnesení výroční členské schůze TJ Sokol Týnec.
Tento široký kolektiv je zárukou budování a udržování kluziště i v dalších letech.
Ing. František Melichar

Co možná nevíte
Reprezentace v mistrovských soutěžích
(Děvčata Harťanských - gymnastky z Týnce)
Moderní gymnastice se Gábina a Bára věnovaly již před přestěhováním do Týnce v roce 1998.
Postupně se jako rozhodčí a trenérka zapojila i
Soňa a v roce 2003 začala cvičit i tříletá Eliška. V
roce 2004 založily společně s dalšími rodiči Sportovní klub moderní gymnastiky Břeclav, ve kterém
trénují dodnes a starají se společně o 60 děvčátek ve věku 3 až 19 let. Jak mladých gymnastek
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v oddíle přibývalo, musela Gábina ukončit
závodní kariéru již v 17-ti letech a věnovat
se pouze trenérské a rozhodcovské práci.
Od té doby je autorkou většiny choreografií společných skladeb i sestav jednotlivkyň
našich gymnastek. Od roku 2008 pracuje i
jako členka komise všeobecné gymnastiky při ČSMG. Soňa je předsedkyní, hlavní
trenérkou SK MG Břeclav, rozhodčí I. třídy
moderní gymnastiky a členkou revizní komise ČSMG. Bára se věnuje jak trénování dětí,
především skladeb estetické skupinové gymnastiky (ESG), tak i závodní činnosti. Jedenáctiletá Eliška je aktivní závodnicí soutěžící v kategorii společných skladeb, ESG i jednotlivkyň. Moderní gymnastika je krásný, ryze ženský sport,
ale nutno podoktnout, že časově i fyzicky velmi náročný. To, co původně
začínalo jako Gábin koníček, se postupně času vyvinulo v každodenní
zábavu a hlavně povinnost celé rodiny včetně tatínka a manžela Petra.
Jelikož pořádá SK MG Břeclav v průběhu roku řadu závodů, musela se
hlava rodiny zapojit a na každém klání zpracovává na počítači výsledky. A
jakých úspěchů si děvčata cení nejvíce? Samozřejmě těch na oblastní a
republikové úrovni. Nejstarší Gábina stihla při své aktivní závodní činnosti
absolvovat MČR jen jednou a v roce 2004 na něm získala v kategorii žen
bronzovou medaili. Vyjmenovat úspěchy a medaile Báry by zabralo hodně
času, ale zmiňme aspoň titul mistryně ČR v roce 2004 v kategorii II. VTp,
2 x druhé místo v roce 2005 a 2007 v kategorii I. VTp. V těchto letech získala také titul přebornice jihomoravské soutěžní oblasti. V soutěži společných skladeb si nejvíce cení šestého místa na MČR v kategorii seniorek v
roce 2008. Jako hostující členka družstva estetické skupinové gymnastiky
Mantila Brno se také 3 x zúčastnila mistrovství světa. A nejmladší Eliška.
V letech 2009 a 2010 získala jako členka společné skladby titul oblastní
přebornice. Daří se jí i v estetické skupinové gymnastice, což dokazují
stříbrná a bronzová medaile na MČR v roce 2010 a 2011. V soutěži jednotlivkyň se jí podařilo postoupit na MČR zatím jedenkrát a v kategorii
III. VTp obsadila páté místo. Je nutno podotknout, že na úspěších svých
mladších sester má lví podíl Gábina, která v době vzniku gymnastického oddílu ukončila svou závodní kariéru, aby se mohla naplno věnovat
trénování břeclavských závodnic. S činností sportovního klubu moderní
gymnastiky v Břeclavi se můžete blíže seznámit i na jeho internetových
stránkách www.modernigymnastika.cz .
Gábina Harťanská
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INFORMACE
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2011 byla obecně závaznou vyhláškou 1/2011 stanovena cena za odpad 450,-Kč na
osobu a rok, platí od 1.1.2012.
Členská schůze Dobrovolného svazku obcí Hrušky-Týnec stanovila
s platností od 1.1.2012 cenu stočného na 32,-Kč/m3 bez DPH, což je
36,48 Kč/m3 s DPH. Pro porovnání : VaK Břeclav, a.s. stanovuje cenu
stočného od 1.1.2012 ve výši 40,81Kč včetně DPH.
Na dvoře obecního úřadu je umístěn kontejner na zpětný odběr
použitých elektrozařízení (velké domácí spotřebiče vč. chladniček, malé
domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, trubicové a úsporné
zářivky i výbojky, televizory a PC monitory, výpočetní a telekomunikační
technika, spotřební elektronika, hračky a vybavení pro volný čas a sport.
Odvoz zajišťují firmy Elektrowin, Ekolamp a Asekol.
Hana Zoubková

Společenská kronika 2011
Narození
V roce 2011 se narodilo 8 dětí:

Magdaléna Frýdková
Marcela Martušková
Monika Martušková
Ema Bothová
Šimon Švach
Matěj Martuška
Eliška Juráňová
David Turner
Alexandr Hes

Úmrtí
Zemřelo 5 občanů:

Zlatice Křížová (52 let)
Marie Kociánová (81 let)
František Balga (75 let)
Jan Čech (62 let)
Milada Balgová (74 let)
Miroslav Hošek (67 let)

Sňatky, rozvody
Bylo uzavřeno 6 sňatků a rozvedena 2 manželství.
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Významná výročí
Významných výročí se dožívvají naši spoluobčané-pamětníci:
80 let
Milan Melichar
Ludvík Jančar
Paulína Dubovická
Květoslava Bednářová
Libuše Kuběnová
Ludmila Láníčková
Marie Bolfíková
Anděla Hasilová
Ludmila Polášková
Marie Prokopová
85 let:
Anna Blažejová
Alžběta Mlynaříková
90 a více let: Terezie Hanzlíková (90 let)
Božena Melicharová (90 let)
Anna Lincová (92 let)
Marie Košťálová (97 let)
Všem upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Valová

Poděkování
Tímto co nejsrdečněji děkujeme paní Bohumile Schillingové za všechno, co udělala pro naše rodiče. Dále děkujeme panu Pavlu Melicharovi st.
a manželům Nešporovým (u samoobsluhy) za pomoc naší mamince.
Marta a Milan Balgovi, Týnec 259
Děkujeme vinařům za zajištění vánočního stromu – pokácení, převoz
a usazení u KD, Mirku Blažejovi (Rybáře) za náročný převoz vlastním
traktorem s vlečkou z místa kácení ke kulturnímu domu, dětem, mužákům a sólistům Pohárku za krásné kulturní vystoupení, paní Kaňové za
perníčky, panu Piškulovi za oslňující ohňostroj……a všem dalším, kteří
se na akci podíleli.
Hana Zoubková
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Příjemné prožití svátků vánočních, vše nejlepší do
nového roku, hodně zdraví a spokojenosti
přejí
Krásné
léto
Mgr. Hana Zoubková,
starostka
Mgr.Bc. František
Čech,MPA,
místostarosta
a vinařům
kvalitní
dozrávání
hroznů

přejí
starostka a místostarosta Obce Týnec
„V Týnci v dědině“, vydavatel a adresa redakce Obecní úřad Týnec, Náves 1, 691 54 Týnec,
21.12.2011, redakční rada Mgr. Hana Zoubková, Mgr. Věroslava Hesová,
spolupracoval Mgr.Bc.František Čech, MPA, Marcela Valová,
číslo 57, 400 výtisků, registr.znak: MK ČR E 11771, neprodejné
„V Týnci v dědině“, Tisk
vydavatel
a cká
adresa
redakce
Obecní úřadBrázda
Týnec, PSČ 691 54, 20.7.2011,
a grafi
úprava
Vydavatelství
redakční
rada
Mgr.
Hana
Zoubková,
Mgr.
Věroslava
Rádi přijmeme Vaše příspěvky. Nabízíme i inzerci. Poplatek Hesová,
10 Kč za řádek.
spolupracovali Mgr.Bc.František Čech, MPA, Marcela Valová, číslo 56,
400 výtisků, registr.znak:24
MK ČR E 11771, neprodejné
Tisk a grafická úprava Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
Rádi přijmeme Vaše příspěvky. Nabízíme i inzerci. Poplatek 10 Kč za řádek.

