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Vážení spoluobčané,
předáváme Vám informace o aktivitách organizací v naší obci v období od voleb do jejího zastupitelstva po uzávěrku tohoto zpravodaje.
Hana Zoubková

Zprávy z obecního úřadu
Programy rady obce
Prosinec
činnost kontrolního a finančního výboru, smlouva o dotaci (hasiči),
Smlouva o dílo (návrh znaku a vlajky), veřejnoprávní smlouva (s MěÚ
Břeclav – projednávání přestupků), prezentace v publikaci Cestujeme
po Moravě (neschváleno – přes 8000,-Kč na 1/16 strany), směrnice
obce (pro účetní doklady), záměr vybudování sběrného dvoru (možnosti), rozpočet obce na rok 2011, záměr směny pozemku (Pikálek),
program veřejného zasedání ZO, rozpočet sociálního fondu, návrh
složení finančního a kontrolního výboru, směrnice sociálního fondu,
inventarizační komise, Tříkrálová sbírka, stav parket na KD, stavební
komise (Kopuletý, Helešic, Ořeský, Melichar, Trávník – bez pravomoci,
jako poradní orgán), kulturní komise (Čech Frant., Cabalová, Slámová, Bíza, Jůva, Hesová), žádost stárků o povolení využití kulturního
domu k plesu, výpověď nájemní smlouvy (provozovna na autobusové
zastávce), ples Regionu Podluží v Týnci a jeho zajištění, informace o
sdružení „Vinaři z Týnce“, rozpočtové opatření č. 9
Leden
žádost o odkoupení pozemku (p.Šerý), zajištění výčepu na KD pro
plesovou sezónu 2011, garážování hasičského vozu, nabídka vánočního koncertu 2011, fond reprodukce majetku (ZŠ a MŠ Týnec), renovace
parket na KD (výběr z pěti nabídek), služební vozidlo (záměr nákupu,
poptávka, následně výběr dodavatele z 6 nabídek), znalecký posudek
na pozemek p.č. 1332, k.ú. Týnec na Moravě – pro sběrný dvůr, příprava plesu Regionu Podluží, zápisy do kroniky obce, znak a vlajka obce
– návrhy, vyřazení knih a časopisů z knihovny
Únor
žádost o pronájem domu čp. 41, prezentace obce (v drahém časopise
– zamítnuto), zřízení Rady obcí Břeclavska pod MěÚ Břeclav (nepřistoupili jsme podobně jako ostatní okolní obce), nabídka pořadu Televarieté v operetě (nepřijato z důvodu opakovaného malého zájmu občanů),
příspěvek Spolku pro obnovu venkova, Smlouva o smlouvě budoucí o
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zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (přípojka nn k rodinnému domu – schváleno), záměr prodeje služebního osobního automobilu,
výsledek inventarizace majetku obce – vyřazení dle návrhu likvidační
komise, návrh ZŠ a MŠ na vyřazení majetku, starý nábytek v kancelářích OÚ, územní plán obce (záměr pořídit nový), veřejné zasedání č. 3
(termín, program)
Březen
Rozhodnutí MěÚ Břeclav – projednávání přestupků a vedení příslušné agendy, finanční spoluúčast – rozšíření spojů do Břeclavi (dopoledne
k nemocnici a zpět, žádost o pokračování prací na Hradíšťku (Ing. František Melichar podal návrh s náčrtem na vybudování WC a zázemí pro
vinaře na Hradíšťku, RO postoupila žádost k vyjádření stavební komisi),
žádost o prodej pozemku p.č. 916/1 - nerealizováno, žádost o pronájem (autobusová zastávka), žádost o poskytnutí prostor KD (pro chasu),
žádost o povolení pokácení dřevin (Luční – 2 stromy, náhradní výsadba
už je provedena), divadelní představení pohádky, rozpočtové opatření č.
1, informace o přípravě dotace RWE, práce hasičů
Duben
žádost o prodej pozemku p.č. 914, sečení obce, vypracování projektové dokumentace komunikace Ke Sklepům, Malovaný kraj – příspěvek,
výzva města Chlumce nad Cidlinou, indikativní nabídka KB (úvěr v případě stavby kanalizace Hlavní v důsledku rekonstrukce komunikace Hlavní), návrh na převod silnice III/4241 (bude řešit stavební komise), cenový
návrh VO hřbitova (123 tis.levnější varianta, 155 tisdíc dražší), zpracovává se žádost o stavební povolení, zajištění členské schůze Regionu
Podluží v Týnci na KD, poškozené břízy na Příkré, pozemek p. Pikálka
(řešeno s Agromoravií), cyklistický výlet Regionu Podluží, prezentace
práce obce na vývěskách, žádost o pronájem výčepu (na Dívčí vínekschváleno), žádost o povolení zpevnit příjezdovou cestu (schváleno),
žádost o úpravu obrubníků před RD, žádost o povolení kácení dřeviny,
úhrada hůlek pod máju, příprava májek na dvoře KD, smlouva RWE Gas
Storage (darovací – firma poskytla 250 tisíc na vnitřní úpravy kulturního
domu), žádost o změnu územního plánu, financování služebního vozidla, rozhodnutí o poptávce chodníků na hřbitově, dar 19.praporu SOS
Hodonín (1000,-Kč), SOD na projekt komunikace Ke Sklepům
Květen
žádost o zapůjčení podia, vlajka a znak obce (odeslání návrhu ke
schválení PS PČR), rozpočtové opatření č. 2, výsledek výběrového říze3

ní na zpracování územního plánu obce Týnec, vyjádření ředitelky školy k
hospodářské ztrátě 2010, platba akontace na nové auto a jeho převzetí,
žádost o zapůjčení stolů a židlí z KD (zamítnuto – půjčujeme jen skládací
lavice a stoly), smlouva o dílo (Skanska-kanalizace), smlouva o úvěru
KB (kanalizace Hlavní), nabídky na rekonstrukce chodníku na hřbitově,
kompostárna Hantály, zpráva o knihovně, záměr pronájmu autobusové
čekárny, smlouva o smlouvě budoucí (věcné břemeno – přípojka NN
občan), smlouva o dílo (územní plán), příspěvek na oslavu 50.výročí
zahrádkářů a vinařů v Týnci, pracovníci na veřejně prospěšné práce,
projekt sběrného dvoru, mobilní telefon pro velitele hasičů, smlouva o
zřízení práva věcného břemene
Červen
pronájem nebytových prostor (autobusová zastávka-firmě Skanska
po dobu výstavby komunikace a kanalizace), žádost o změnu určení
dotace (TJ Sokol Týnec), žádost vinařů, žádost o stanovisko (provozování loterie v baru Jamajka), technický dozor investora kanalizace Hlavní, žádost o odkoupení pozemku p.č. 159 (na vědomí), zpráva nezávislého auditora (hospodaření v roce 2010 „bez chyb a nedostatků“),
účelová dotace z Programu rozvoje venkova (úroky z úvěru), smlouva
o nájmu (Skanska) smlouva o dílo – USB – změna územního plánu
č. 3, znění dohody o úhradě nákladů na pořízení změny č.3 územního plánu, odměna ředitelce školy, energetické posouzení budovy školy, stromořadí Hrušky-Týnec, rozpočtové opatření č.3, plot Hradíštěk,
knihovna – zřizovací listina, knihovní řád, výpůjční řád, směrnice, VPP
Červenec
žádost o pronájem pozemku, smlouva o věcném břemenu (přípojka
NN k rodinnému domu), údržba zeleně v obci (pracovníci z Úřadu práce), vyhodnocení akce „Letní kino“, dotace na výstroj a výzbroj hasičů,
plot mezi pozemkem Jednoty a Hradišťkem, úprava vnitřních prostor kulturního domu
Činnost OÚ
Leden
Informace o možnostech koupě služebního vozidla, nabídky a jejich
korekce na renovaci parket na kulturním domě, valná hromada hasiči,
Tříkrálová sbírka (chasa), projednání úpravy a průřez stromů (Mlýnský kopec, hřbitov, dub) – Ing. Machovec, zadání podkladů pro obnovu
zeleně na hřbitově - Ing. Machovec, zadání projektové dokumentace
na sběrný dvůr (Ing. Kolliba), malování vestibulu a části sálu v kultur4

ním domě, Valná hromada Spolku
po obnovu venkova (starostka),
vyúčtování dotace na schody do
zahrady školy, vyúčtování dotace
na pořízení hasičského automobilu, valná hromada Hantály a EkoKom, krojový ples, renovace parket na KD, projednávání přípravy
projektu na sběrný dvůr s JMK a
Hantály, jednání s Úřadem práce
ohledně možností přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce, několikeré zasedání kulturní komise
– příprava plesu Regionu Podluží – výzdoba, ošetření obložení sloupů
a pod jevištěm na KD, oprava světel
Únor
Ples Regionu Podluží (úspěšný), valná hromada TJ Sokol, jednání
na odboru územního plánování v BV ohledně nového územního plánu
Týnce, žádost o dotaci na úroky z úvěru, příprava na novou dotaci na
opravu sochy Rudoarmějce, příprava projektu na zeleň na hřbitově, příprava projektové dokumentace na veřejné osvětlení Vinohradní, kompletace projektové dokumentace
na sběrný dvůr, rada starostů v
Břeclavi, malování OÚ a stěhování
kanceláří, podání žádosti o dotaci na rozšíření výzbroje a výstroje
hasičů, hasičský bál, turnaj Regionu Podluží v kuželkách, projednání možnosti dotace na bezdrátový
rozhlas v obci, jednání s SÚS o
nové komunikaci M.N.Ves-Lanžhot
výstava vína
a koordinaci prací, vinaři.
Březen
Jednání s Ing. Hajdou a poslancem p. Petrů o plánech rozvoje obce,
podobně s p. Husákem, příprava projektu obnovy zeleně na hřbitově,
jednání s MěÚ Břeclav ohledně pořízení nového územního plánu –
informace o rozhodnutí ZO a výhled dalších prací, poptávka pěti firmám
na vypracování zadání ÚP, jednání o financování nového služebního
vozidla, příprava a provedení malování chodby OÚ, převzetí nového
čerpadla pro hasiče a zkouška na Kyjovce, práce na PD pro sběrný
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dvůr - jednání s firmami o vydání jejich stanovisek, jednání o možnosti bezdrátového rozhlasu a dotace na něj, kontrolní prohlídka stavby
občan (RD), kompletace a doplnění PD na sběrný dvůr – odevzdání na
stavební úřad – žádost o vydání územního rozhodnutí, předsednictvo
SPOV starostka, zadání výběrového řízení na územní plán a pověření vedením řízení Ing. Stránského, kontrola požárního zabezpečení
obce, posouzení stromů k ořezu a odstranění (u školy, hřbitov, hřiště,
Mlýnský kopec, u parku, u zastávky), kulturní komise, jednání s RWE
Gas Storage Ing. Aleš o možnosti grantu, příprava, zpracování projektu a podání žádosti o grant na opravu vnitřních prostor kulturního
domu (podlaha jeviště, dřevěné obklady, nové židle), další vyjadřování
ke sběrnému dvoru (hasiči, báňský úřad, JMK, životní prostředí, Geofond), členská schůze vinaři, pravidelné týdenní jednání se zástupcem
SÚS Ing. Hádlíkem o zahájení stavebních prací na rekonstrukci komunikace M.-N.Ves-Týnec a možnosti koordinace prací na naší kanalizaci
v ulici Hlavní, jednání s Jednotou o oplocení zakoupeného pozemku
– posoudí stavební komise, plot bude vybudován v létě
Duben
Jednání o územním plánu obce Týnec a o žádosti o změnu č. 3 územního plánu, zpracování cenové nabídky osvětlení Vinohradní a hřbitova,
kácení stromů a nabídka dřeva organizacím (hasiči, vinaři, TJ Sokol a
občanům) – zbytek štěpkovač a odvoz, Rada starostů Regionu Podluží
Kostice, kontrola FÚ, další několikeré jednání o komunikaci a kanalizaci
Hlavní, schůzka o dotaci na bezdrátový rozhlas v obci (cena 1-2 mil –
nepřijali jsme), vzpomínkový akt osvobození v parku, schůzka Skanska
– koordinace stavby komunikace a kanalizace Hlavní – oslovení tří firem
poptávkou na provedení kanalizace, SPOV Brno starostka, objednávka
filmů na letní kino, schůzka Skanska+SÚS+starostka – zahájení a předání stavby komunikace M.N.Ves-Lanžhot, řešení naší kanalizace, výběrové řízení územní plán Týnec (osloveno 5 firem, nabídku podaly 4: AR
Projekt, USB, Arch Design, DHV
ČR), zametání obce (Tempos),
konzultace na MěÚ realizace změny ÚP Týnec, probíhá poptávka na
chodníky na hřbitově, konzultace
s MěÚ Břeclav k územnímu plánu Týnce, stavební řízení občan,
příprava projektové dokumentace
komunikace Ke Sklepům, Rybářské závody, cvičný poplach JSDH
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Týnec (hořící auto v poli), jednání se Skanskou – provedení kanalizace,
převzetí služebního vozidla, výběrové řízení na zpracovatele územního
plánu Týnce, čištění kanalizace a Brodidla hasiči
Květen
pozvánka vinařům na jednání se SÚS a Skanskou – propustky k
vinicím na Hlavní, uzavření výběrového řízení na ÚP Týnec, cvičení
hasičů (Dům seniorů Kostice), jednání s ČS – účet, Rada starostů
RP, jednání se Skanskou – komunikace + kanalizace Hlavní, žádost o
schválení znaku a vlajky – PS PČR, jednání s MěÚ Břeclav – územní
plán a změna ÚP č. 3, pracovní porada SÚS+Skanska – komunikace
Hlavní, stavební řízení občan, kolaudace autobusová zastávka, kolaudace přístavby občan, územní rozhodnutí pro sběrný dvůr, informace
občanům o přípravě akce na ulici Hlavní, postupné úpravy rozpočtu
kanalizace Hlavní, projednání možností dotací na sběrný dvůr, doplńování podkladů ke stavebnímu povolení osvětlení na hřbitově, jednání
s Lesy ČR o napojení komunikace ke SD,
akce RP-cyklovýlet k rozhledně RP, besídka
MŠ, konzultace rozpočtu kanalizace Hlavní
– stavební dozor, KB smlouva o úvěru na
kanalizaci, stavební řízení občan, příprava
stavebního povolení ke SD, příprava dotace
pro zeleň na hřbitově, SPOV Brno, zahájení
realizace kanalizace a komunikace Hlavní
– Skanska převzetí stavby, vyvěšení záměru pronájmu autobusové čekárny, jednání
s Úřadem práce na VPP, Zvony Podluží,
celostátní Sněm Svazu měst a obcí ČR,
stavební řízení sběrný dvůr
Červen
Pravidelné týdenní kontrolní dny Hlavní – každý čtvrtek, příprava
podkladů pro územní rozhodnutí komunikace Ke Sklepům, dokončení
projektové dokumentace, příprava letního kina, projednání s Úřadem
práce podmínky pro pracovníky VPP – příprava podkladů, návštěva z
Jablonového – seznámení s novým vedením obce, pozvánka na Sviatok Pomoravia, audit hospodaření obce 2010, upřesnění podkladů k
žádosti o dotaci na SD, prohlídky komunikace a kanalizace Hlavní, další doplňování podkladů ke sběrnému dvoru a zeleni na hřbitově, USB
– zahájení práce na územním plánu a změně č. 3, schůzka Hlavní
– vinaři+Skanska+SÚS, jednání s KB o možnosti přeúvěrování úvěru
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DSO, školení BOZP - pracovníci VPP, Rada starostů Regionu Podluží,
vítání občánků, Dětský den, GulášCup, Jablonové – Sviatky Pomoravia,
schůzka USB – prohlídka Týnce a
jeho lokalit – příprava územního
plánu a změny č.3, výbor DSO,
Rada starostů Břeclav, požární
kontrola obec, VaK valná hromada, výrobní výbor kanalizace Hlavní, příprava letního kina, Policie
ČR – dokumentace krádeží madel
u čerpacích stanic, letní kino
Červenec
Praha Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – dekret znaku a vlajky obce – starostka, kontrolní den kanalizace Hlavní a komunikace
II/424, opakované jednání s Úřadem práce o pracovnících pro úklid
obce (VPP), doplňování podkladů pro žádost o dotaci zeleně na hřbitově (životní prostředí, stavební úřad, fotodokumentace), neoprávněně
používané číslo na RD – náprava, JMK Brno – podpis smlouvy o dotaci
na úroky z úvěru (modernizace školy), objednávka plotu mezi Jednotou
a Hradišťkem, územní rozhodnutí osvětlení hřbitova a Vinohradní
Hana Zoubková

Letní kino
Poslední víkend v červnu bylo promítáno v areálu Hradíštěk letní
kino. Na filmy, které v okolních obcích zhlédnou stovky diváků, přišlo do
tohoto krásného přírodního amfiteátru za příjemného letního počasí za
tři dny celkem 143 (27+54+62) platících diváků, převážně cizích. Nedělní pohádku měly děti v doprovodu rodičů zdarma.
Po vyhodnocení akce s velkou pravděpodobností učiníme určité
korektury. Nedomníváme se však, že správným řešením by bylo nedělat
v obci vůbec nic.
Všechny akce v průběhu roku pořádáme pro naše spoluobčany a
snažíme se, abychom byli obcí živou, ve které se rozvíjí společenský a
kulturní život.
Byli bychom tedy rádi, kdyby občané nabízených příležitosti více
využívali a podpořili je svou účastí.
Hana Zoubková, František Čech
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Akce plánované v nejbližším období
Kanalizace na ulici Hlavní je vpodstatě provedena, uložena pod
nově rekonstruovanou částí komunikace
Oprava vnitřních prostor kulturního domu: díky grantovému příspěvku RWE GasStorage ve výši 250 tisíc korun bude rekonstruována
podlaha na jevišti, vyměněny dřevěné obklady čelní stěny u jeviště a
kolem sloupů ve stávajících rozměrech a podle finančních možností
zakoupen maximálně možný počet nových židlí
Veřejné osvětlení v ulici Vinohradní a na hřbitově: územní rozhodnutí nabylo právní moci, byla podána žádost o stavební povolení,
předpokládáme realizaci kolem hodů, vzhledem k úklidu obce a krásné
úpravě hřbitova na hody raději v září
Obnova zeleně na hřbitově: je zpracován projekt obnovy zeleně
a podána žádost o dotaci, rozhodnutí o poskytnutí dotace bude známo
na přelomu léta a podzimu, realizace by tudíž byla v zimě až na jaře
2012
Sběrné středisko odpadů: 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 budeme znát opět na přelomu léta a podzimu a v
případě kladného výsledku bychom letos vybudovali příjezdovou cestu
a zpevnili plochu k budoucímu sběrnému dvoru, příští rok realizovali
kompostárnu a další části sběrného dvora, podle finančních možností
Komunikace Ke Sklepům: je hotova projektová dokumentace,
připraveny podklady k územnímu řízení, podle termínu stavebního
povolení počítáme s realizací letos
Stromořadí Hrušky-Týnec: v rámci regionu Podluží bychom rádi
tuto holou rovinu osázeli stromy pro lepší vzhled krajiny i její prospěch.
Je zpracován projekt v rámci regionu a podána žádost o dotaci. Výsledek bude znám na podzim
Územní plán obce: viz níže
Hana Zoubková

Územní plán obce
Obec Týnec zahajuje přípravu nového územního plánu obce. Zatím
proběhlo výběrové řízení zhotovitele, jímž bude Urbanistické středisko
Brno, spol. s r.o., které na žádost jedné z našich občanek.také zpracovává změnu č. 3 dosud platného ÚP.
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Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů obce a jeho příprava musí být tudíž důkladná. Proto je jeho vypracování také finančně i
časově náročná práce, která trvá řadu měsíců, určitě déle než rok.
Zastupitelstvo obce Týnec schválilo pořizovatele našeho územního
plánu Městský úřad Břeclav, zhotovitelem bude výše uvedené US Brno.
Přípravné práce budou směrovány k podání žádosti o dotaci z programu
„IOP – 5.3b podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem
na udržitelný rozvoj území“, popřípadě z Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. Celkové finanční náklady jsou plánovány na 612 000,-Kč.
Své připomínky a podněty můžete podávat písemně na Obecní úřad
Týnec, Náves 1, 691 54 Týnec. Jednotlivé termíny nejsou dosud stanoveny, vše bude včas zveřejněno na úředních deskách obecního úřadu a
oznámeno těm občanům, kteří vznesou opodstatněné podněty.
Hana Zoubková

Komunikace Mor. Nová Ves - Lanžhot
Dlouho očekávaná a žádaná rekonstrukce komunikace je v
plném proudu. Jako vždy při podobných pracích je pozorně sledována a podrobována kritice, někteří
ji hodnotí kladně, jiní jsou nespokojeni. Na obou koncích obce budou
vybudovány zpomalovací ostrůvky
se záměrem donutit rychle projíždějící automobily a motocykly ke
zpomalení. Ostrůvky budou označeny značkami tak, aby je každý řidič včas zpozoroval a mohl včas zareagovat snížením rychlosti.
Občané, kteří mají problémy s vjezdem na svůj pozemek, musí jednat s majitelem komunikace – Správa a údržba silnic JMK, vedoucím
pro oblast Břeclav je Ing. Hádlík. Dosud se vždy, pokud to bylo možné,
dohodli.
Souběžně se stavbou rekonstrukce komunikace byla na Hlavní ulici
vybudována kanalizace s odbočkami pro obytnou zónu vymezenou v
územním plánu obce.
Uzavírka komunikace Týnec – Moravská Nová Ves, původně plánovaná do konce července, je prodloužena o 14 dní, bude tedy trvat do 14.
srpna 2011 (neděle).
Foto, text Hana Zoubková
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Douška ze školy
Ve 2. pololetí školního roku jsme pracovali v nově moderně vybavených učebnách a v celkově zrekonstruované zahradě. Mimo základní
vyučovací povinnosti se účastníme sportovních, kulturních a společenských akcí. Žáci 2. a 3. ročníku navštěvovali plaveckou školu v Břeclavě.
Účastnili jsme se sportovních závodů se ZŠ Moravská NováVes. Žáci 4.
ročníku podnikli cyklovýlet do Mikulčic na Den s archeologem. Ve školní
družině je možno navštěvovat gymnastiku, organizujeme výlety na kole
a různá sportovní klání. Dopravní soutěž proběhla v závěru roku. Na jaře
probíhají tradiční akce jako je vynášení Morany, Velikonoční dílny a letos
i pálení čarodějnic. Ve Velikonoční dílně lidová folkloristka a malérečka z
Lužic, paní Chlapečková, dětem i rodičům předvedla svoji sbírku velikonočních kraslic, seznámila je s technikami zdobení a dala možnost dětem
vyrobit si kraslici, ozdobit velikonočních zajíčky, apod. Na závěr paní knihovnice s dětmi provedla besedu v rámci Noci s Andersenem. V dubnu
páťáci již tradičně zdolali Pálavu, přespali ve škole v Mikulově a zúčastnili se oslav ke Dni Země. Navštívili jsme Janáčkovo divadlo v Brně balet
O Sněhurce. V kině Koruna v Břeclavě jsme zhlédli film a besedu na
téma „Čína-země draka“. Přímo ve škole jsme měli prodejní výstavu knih
v rámci Měsíce knihy. Na KD v Břeclavě jsme navštívili taneční představení Aktivity. Nachystali jsme besídku ke Dni matek. Zaměstnanci školy
zorganizovali Den dětí na hřišti s možností opékání špekáčků a s představením motocyklového kaskadéra. Zúčastnili jsme se jarní výtvarné
dílny ve Tvrdonicích. V MŠ děti procházejí hravou formou výuky němčiny. Navštívili jsme Sedlec u Mikulova, partnerskou malotřídní školu,
kde proběhly lehkoatletické závody. Rádi bychom v budoucnu navázali
na družební akce se slovenskou vesnicí Jablonové. Snažíme se děti
vychovávat v odolnosti
proti negativním jevům.
Naši pozvánku přijala paní Adamusová z
PPP Břeclav, pracovala
s dětmi v rámci vrstevnického programu. Tato
akce bude pokračovat v
září. Školní výlety jsme
absolvovali po třídách.
První začal plavbou po
Baťově kanále a návštěvou skanzenu, druhý
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plavbou z Břeclavi k Janohradu, návštěvou minaretu.
Třetí výlet byl do ZOO v Brně.
Všechny výlety jsme absolvovali veřejnými dopravními prostředky, děti učíme
správnému chování během
přepravy. Školní rok jsme
ukončili „Posledním zvoněním“, návštěvou hospůdky
U Melišů a pořádnou porcí zmrzliny. Z páté třídy se
nikdo nehlásil na gymnázium
ani na výběrovou školu. Pravidelně sleduji prospěch a chování žáků po
ukončení vzdělávání v naší škole. Jsou žáci, kteří si zachovají svůj standard, a jsou žáci, kteří se zhorší i zlepší. Platí to pro děti naší školy stejně
jako pro děti ostatní. Je to způsobeno především přechodem na úplně
jiný způsob výuky. A protože každý z nás má jiné dispozice, navíc puberta nastupuje individuálně, proto v průběhu 2. stupně vzdělávání nastává
v mnohých případech v prospěchu změna. Nedá se kvalifikovaně tvrdit,
že na naší škole se učí hůř, a proto mají děti na 2. stupni horší známky.
Naopak z pátého ročníku odcházejí děti na gymnázia a na výběrové
školy ( v posledních 5 letech 4 děti na jazykovou školu a 2 na gymnázium). Je zbytečné, aby malé děti dojížděly do okolních škol. Reagovali
jsme na zájem rodičů a během hlavních prázdnin jsme umožnili dětem
navštěvovat školní družinu. Přichystala návštěvy městských koupališť,
cyklovýlety, turistické výšlapy, sportovní hry a další akce..V příštím školním roce se chystáme prodloužit dobu provozu družiny a rádi bychom
začali hrát ochotnické divadlo. MŠ je dopoledne dvoutřídní, odpoledne
jednotřídní. Má 37 zapsaných dětí. K zápisu přišlo 8 dětí. Akce probíhají
většinou společně se ZŠ. Ať už vynášení Morany, pálení čarodějnic, velikonoční dílny, besídka ke Dni matek. Na konci školního roku jsme jeli na
výlet do Milotic, kde jsme zhlédli zámek oblečeni v kostýmech princezen
a rytířů. Podmínky pro naši práci se výrazně zlepšily. Můžeme s dětmi
lépe pracovat a v mnohém můžeme směle konkurovat školám v okolí.
Naše vybavení interaktivní technikou a počítači je opravdu velmi kvalitní.
Za tyto podmínky k práci je třeba poděkovat paní starostce Zoubkové a
radním obce.
Za zaměstnance školy děkuje a přeje krásné prázdniny Mgr. Dana
Svítilová,
Foto Hana Zoubková
12

Rybářský kroužek při MRS MO Týnec
Náplní rybářského kroužku je naučit děti nejen rybařit, ale i správnému chování v přírodě. Postupně se učí poznávat ryby, rostliny a živočichy, aby až přijdou s prutem k vodě, poznali, co uloví, co kolem nich
roste a žije.
Rybářský kroužek se pravidelně schází od října, kdy se začínáme
aktivně připravovat na soutěže, které nás v průběhu roku čekají. Na kulturním domě trénujeme rybolovnou techniku. Letos jsme po domluvě s
paní ředitelkou Mgr. Svítilovou začali využívat multimediální učebnu v
ZŠ Týnec, která je ideální pro teoretickou přípravu – výuku Bližších podmínek k rybolovu, poznávání ryb, rostlin a živočichů.
Naše MO pravidelně organizuje školení a zkoušky pro mladé rybáře
od 8 do 15 let a dospělé pro získání prvního rybářského lístku. Letos
jsme v našem kroužku přivítali 5 nových členů – Denis Kurec, Adrian
Biró, Filip Sirotka, Daniel Hřebačka a Andrea Pravdová /oba Mor.Nová
Ves/, kteří v březnu úspěšně složili zkoušky.
Dne 12. 3. 2011 jsme navštívili veletrh Rybaření v Brně, kde děti v
rámci doprovodného programu s National Geografic chanel shlédly zajímavé rybářské dokumenty a zasoutěžily si o ceny. Ve stáncích vystavovatelů doplnily potřebné rybářské vybavení. Příjemným zastavením bylo
i navštívení výstavy Modelář ve vedlejším pavilónu.
Na soutěž v rybolovné technice v Hodonicích u Znojma dne 2. 4.
2011 zavítalo 10 borců z Týnce. V kategorii juniorů získal zlatou medaili
Dominik Skokan a bronzovou medaili Ivo Pálka. V kategorii žáků získal
stříbro Martin Anderle a bronz Boris Hasil. Gratulujeme!
Dne 4. 6. 2011 nás čekala rybářská soutěž dětí a mládeže Zlatá
udice, na kterou se pečlivě připravujeme po celý rok. Jako jediní zástupci okresu Břeclav jsme se
probojovali do svazového
kola MRS ve Velkých Pavlovicích. Naši organizaci a
obec reprezentovali: Dominik Skokan, Antonín Blažek,
Pavel Mráz, Jan Anderle,
Boris Hasil a Andrea Pravdová. Tato soutěž se skládá se tří disciplín: Rybářské
znalosti – test a poznávání, Závodní lov ryb udicí
na plavanou a Rybolovná
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technika. Je toho opravdu hodně, co se musí děti naučit a zvládnout.
Náročný horký soutěžní den skončil až ve večerních hodinách.V silné
konkurenci zkušených závodníků z velkých organizací naše družstvo
vybojovalo stříbrné medaile a Dominik Skokan bronz v disciplíně Rybářské znalosti. Tímto bychom chtěli našim borcům moc poděkovat za svědomitou přípravu a reprezentaci naší MO a obce. Je to pro nás velmi
cenné vítězství.
Petrův zdar!
Foto z jarního rybářského závodu H.Zoubková
Petr Zugárek

Folklorní krúžek Pohárek
Chtěli bychom se podělit s našimi spoluobčany o radost z úspěšného
vystoupení v Praze, a proto citujeme část z článku, který byl vytištěn v
časopise Vědomost Slováckého krúžku Praha.
Týnecký Pohárek okouzlil Prahu
V sobotu 12. března 2011 nám v letohrádku Kinských předvedl své
umění, kumšt a šarm soubor Pohárek z Týnce u Břeclavi pod skvělým
vedením manželů Hanky a Fany Kobzíkových.
Večer probíhal pod patronací Národního muzea v rámci postupného
představování jednotlivých folklorních regionů z celé republiky. Byl zahájen přednáškou paní PhDr. Jitky Matuszkové z Národního památkového
ústavu v Brně, která promluvila o Podluží.
Následovalo samotné vystoupení Pohárku – početný soubor mladých
i starších z Týnce a širokého okolí předvedl část programu, kterým loni
v říjnu oslavil páté výročí svého založení. Dostali jsme možnost vrátit se
ve vzpomínkách do bezstarostných časů mládí a znovu zažít atmosféru
hodů, vzájemných sympatií svobodných děvčat a chlapců, které směřovalo k námluvám, hašteření rodičů, samotné svatbě a stěhování nevěsty
do domu ženicha. Nebyly to však jen sladké a bezstarostné chvilky, objevil se verbíř a rozjařené chlapce naverboval na dlouhou vojnu… Všechna
vystoupení, sólová i skupinová, byla provedena s ohromným nasazením,
v nádherných krojích, s použitím vtipných dialogů a perfektních choreografií. Společné zpívání písničky Jožky Severina Vínečko bílé v podání
účinkujících, diváků i personálu muzea tuto část programu ukončilo.
Byl to hodně vydařený večer a věřím, že se brzy se sympatickým
Pohárkem znovu potkáme – buď na slavnostech ve Tvrdonicích nebo
třeba na Moravském plese – určitě by se stal jedním z nosných pilířů
programu.
Marie Tomšů
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Týnecká mládež na slavnostech ve Tvrdonicích
Na Národopisných slavnostech ve Tvrdonicích měla obec Týnec celkem početné zastoupení.
V soutěži O stárka Podluží – Martin Kobzík a Ondřej Koneček. V této
soutěži si zatančily vrtěnou Kristýna Kaňová a Katka Bízová, která si rovněž zasoutěžila v sólovém zpěvu, ženském a smíšením duetu s Fanou
Kobzíkem.
Všichni byli velice šikovní a umístili se takto:
Katka Bízová – 3. místo sólo ženy a 1. místo duo ženy společně s
Janou Otáhalovou ze Starého Poddvorova.
Ondra Koneček – získal cenu diváka (foťák).
Martin Kobzík – 1. místo hošije, 1. místo vrtěná společně s Jitkou
Tesaříkovou z Rakvic, 2. místo verbuňk, a stal se tak vítězem v soutěži
„O stárka Podluží“ pro rok 2011.
Následně získal 3. místo v soutěži „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ ve Strážnici, kde se každoročně účastní 30 až 40 soutěžících z celé Moravy.
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!!!
Hana Kobzíková

Reprezentace na mistrovských soutěžích
Obec Týnec má však úspěchy nejen v oblasti folklóru, ale také ve
sportu.
Na článek o koníčku a aktivitách rodičů i dcer rodiny Harťanských a o
úspěších moderních gymnastek z Týnce se můžete těšit již v příštím čísle
Hana Zoubková

Jezdecká stáj Týnec
Je to právě jeden rok, kdy Jezdecká stáj Týnec spatřila světlo světa. V
bývalém areálu JZD Týnec, který léta chátral, se k životu začala probouzet myšlenka jezdeckého sportovního klubu, kde by koně měli dokonalé
zázemí pro trénink a přípravu.
V současné době jsou v areálu
stáje pro dvacet koní, venkovní jízdárna s pískovým povrchem, krytá
hala s profesionálním povrchem,
kolotoč pro koně, výběhy a potřebné zázemí pro jezdce. Za všechnu
tu práci teď přišla první odměna,
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kdy se svěřenkyně Lucie stala mistryní Jihomoravského kraje. Všechno
ta píle je korunována dalším vítězstvím Elišky Makuderové, která se stala mistryní zlínské oblasti ve stejné věkové kategorii, má ustájené koně
v areálu a trénuje také v Týnci.
O víkendu 18. - 19. června se uskutečnilo na kolbišti TJ Moravan Brno
oblastní mistrovství jihomoravské oblasti v parkurovém skákání pro děti,
juniory, mladé jezdce a seniory. Na programu bylo tak celkem 18 soutěží
od ZM po S**. Z mladších juniorů se mistryní stala Lucie Anovčínová (Le
Roi) z Jezdecké stáje Týnec s.r.o.
Blahopřejeme vítězům a přejeme další úspěchy.
Horníček
(foto Zoubková, Horníček)

Některé negativní postřehy
Psi
Tento úctyhodný pes se sice při odchycení ukázal na obecním úřadě jako velmi přátelský, přítulný a
mírumilovný, ale jakpak to má vědět dítě nebo starší
člověk či kdokoliv jiný z občanů při setkání s podobným psem na ulici?
Zabezpečte si prosím řádně své psy, aby neběhali
bez dozoru.
Pálení trávy
Pálit kdekoliv, v tomto případě na
břehu Kyjovky, trávu a ponechat ji
bez dozoru, je krajně nezodpovědné.
Naštěstí byli po ruce naši hasiči.

Odpady
Velkoobjemové netříděné odpady
patří do kontejneru na dvoře obecního úřadu. Plastové láhve je nutno
řádně zmačkat, jinak je v kontejneru
víc vzduchu než plastu. Odvoz stojí zbytečně vysoké náklady, které
by obec mohla vynaložit účelněji na
jiném místě a je to jeden z důvodů
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nutnosti zvýšení poplatku za odpad.
Máme vyzkoušeno, že pokud se láhve budou řádně komprimovat, vejde
se jich do kontejneru až třikrát víc než
dosud.

Zloději
Na čerpací stanici v Brodidle
bylo několik nerezových madel, která sloužila k zabezpečení vstupu a
výstupu našeho pracovníka při čištění prostoru v prostředí nečistot a
splašků odpadních vod. Namáhavá,
zdraví škodlivá a nebezpečná práce. Není hodně lidí, kteří by to byli
ochotni dělat. Krádeží celkem 11
madel ze dvou ČS se sice někdo
obohatil pár korunami možná na
pivo, ale obci způsobil škodu větší než finanční, jelikož kvůli své
zlodějné bezohlednosti vystavil
nebezpečí jiného člověka. Případ
šetří Policie ČR.
text, foto Hana Zoubková

Informace
Hody
Budou letos v neděli a pondělí 4.a 5. září, hrát bude Zlaťulka.
V sobotu uspořádají týnečtí mužáci jako každoročně předhodové
zpívání „pod zeleným“, začátek v 19.30 hod. Účinkovat bude cimbálová muzika sourozenců Osičkových z Velkých Bílovic, folklorní krúžek
Pohárek se svými sólisty, domácí mužáci a jejich hosté, sólistky dětského souboru Jatelinka, stárek Podluží Martin Kobzík, Katka Bízová
a Jana Otáhalová - vítězky soutěže dua žen z Tvrdonic. Pořadem
a humorným slovem bude provázet František Čech.
Hana Zoubková
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Zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby od 1.7.2011 do 31.12.2012 v dosahu naší obce
pracovní nepracovní den

Hana Zoubková, zdroj JMK

Doporučení (nejen) seniorům
Svět kolem nás se vyvíjí stále rychleji. Na pěstování blízkých vztahů
mezi lidmi zbývá méně a méně času. Ještě snad nedávno nebylo nutné
v nepřítomnosti zamykat dveře domů. Jízdní kolo se našlo tam, kde
jste ho opřeli o zídku, a úcta ke stáří byla v lidech pěstována od dětství. Tyto časy jsou minulostí. Lidé se stále dělí na dobré a špatné, ale
ti špatní mají bohužel více možností páchat zlo. Rychlé životní tempo
snižuje pozornost, kterou věnujeme svému okolí. Nová doba dává do
rukou nové nástroje i těm, kteří je používají k páchání trestné činnosti.
Nespoléhejte na své návyky a ostražitost osvojené v dřívějších časech.
Chraňte se před okradením, přepadením, vyhněte se podvodu
a zabezpečte svůj dům.
Několik základních doporučení od Policie ČR a pracovníků JMK:
Jak se ochránit před okradením
- neodkládejte tašku, noste ji stále zapnutou a mějte ji stále na očích
- peníze, doklady i klíče noste v tašce odděleně
- nechlubte se před nikým, zvláště před cizími lidmi, svými úsporami
nebo cennostmi
- nepůjčujte cizím lidem a těm, kterým nedůvěřujete, nikdy peníze
- neplaťte zálohy podomním prodejcům
- buďte ostražití u bankovních automatů, nepište si heslo na lístek
- nenechávejte svá zavazadla bez dozoru a při nakupování neodkládejte tašky do nákupních vozíků.
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Jak předcházet riziku přepadení
- nepřijímejte doprovod nabízený neznámými a nedůvěryhodnými lidmi
- nevcházejte do domu s někým neznámým
Jak se vyhnout podvodu
- neotvírejte hned dveře domu, nevíte-li, kdo je za nimi
- nepouštějte nikoho cizího do domu
- zvoní-li opravář, pracovník nějakého úřadu či jiných služeb, nechte
si předložit průkaz, nebo si zavolejte na instituci, na kterou se pracovník odvolává
- v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou
službu nestojíte
- nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí, odmítejte nabídky
výhodných koupí a výher
- nenechte se nikým přemluvit k neuváženému podpisu závažných
dokumentů
Jak zabezpečit dům
- zamykejte dveře pokaždé, když opouštíte dům, i v noci, kdy jste
doma, zamykejte vstupní dveře
- pokud opouštíte dům na delší čas, nezatahujte žaluzie, nevypínejte
přívod elektřiny, abyste neupozornili na to, že je dům opuštěný
- požádejte sousedy, příbuzné, aby vám vybírali schránku a kontrolovali byt
Důležité telefonní kontakty:
112 jednotné evropské tísňové volání
158 Policie České republiky
155 Zdravotní záchranná služba
150 Hasičský záchranný sbor České republiky
112 Senior linka
Pomoc obětem domácího násilí
Přejeme vám, abyste nebyli vystaveni výše uvedeným rizikům
a nemuseli tísňová volání potřebovat.
Z brožurky Policie ČR „(Ne)bezpečný věk“a JMK „Ti za dveřmi mohou
škodit“
. Hana Zoubková
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Krásné léto
a vinařům kvalitní dozrávání hroznů
přejí
starostka a místostarosta Obce Týnec

„V Týnci v dědině“, vydavatel a adresa redakce Obecní úřad Týnec, PSČ 691 54, 20.7.2011,
redakční rada Mgr. Hana Zoubková, Mgr. Věroslava Hesová,
spolupracovali Mgr.Bc.František Čech, MPA, Marcela Valová, číslo 56,
400 výtisků, registr.znak: 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.
20

