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Vážení spoluobčané,
předkládáme informace o dění v obci v roce 2010 v obvyklé osnově.
Hana Zoubková

Činnost OÚ v roce 2010
Leden
Tříkrálová sbírka, dohoda s Regionální rozvojovou agenturou o závěrečné
zprávě prací na škole, uzavření kupní smlouvy s JMP (prodali jsme jim plynovod Hlavní), Valná hromada SDH, jednání s Jednotou o pozemku Hradíštěk –
chceme koupit, konzultace možnosti vybudování bezdrátového rozhlasu – zatím
nemáme finance, práce na žádosti o dotaci na hasičské auto, příprava podkladů
k žádosti o dotaci na rekonstrukci elektroinstalace ve škole, příprava serveru ve
škole, příprava mříží na okna PC učebny ve škole, kolaudace občan (přístavba),
krojový ples, CHKO Lanžhot – při několika jednáních jsme vždy proti vyhlášení této chráněné krajinné oblasti, hasičský bál, další jednání s JUDr. Budínovou
o Hradíšťku, předání žádosti na JMK o dotaci na hasičské auto, předání žádosti
na MMR o dotaci na elektroinstalaci ve škole
Únor
Výroční schůze ČZS, valná hromada TJ Sokol, turnaj v kuželkách RP
Lanžhot a následné finále, CHKO Lanžhot – starostové + ministerstvo životního prostředí, příprava obsáhlých podkladů ke kontrole Regionálního operačního
programu – stavební úpravy škola, následná závěrečná kontrola ROP (Regionální rada, kontrola dopadla bezchybně), kontrola čerpadel na Kyjovku pro případ
zvýšené hladiny (hasiči), příprava záměru vybudování chodníku u autobusové
zastávky, dohoda Falkon+Bontonfilm – letní kino, dohoda s p. Čadíkem – letní
kino poslední víkend v červnu
Březen
Výstava vín zahrádkáři, úprava cykloodpočívadla, urgence informační tabule u cykloodpočívadla, jednání s Úřadem práce – pracovníci na veřejně prospěšné práce, Praha – ministerstvo financí – jednání starostky o projektu školy – závěrečné vyúčtování (v pořádku), kontrola OSSZ (bez závad), příprava
studie rekonstrukce OÚ, podklady k dotaci na výměnu dveří v základní škole,
jednání s ředitelkou školy o výhledu prací, jednání s MND – skládka Maděryč, příprava žádosti o dotaci RWE na vnitřní úpravy ve škole, jednání s JMK
o dotaci pro hasiče, informace o grantu MND na opravu schodů a školního dvora, příprava podkladů pro dotaci na změnu územního plánu, předání podkladů
na dotaci pro pracovníky VPP na Úřad práce, JMK – krizové řízení (starostka
seminář), jednání s RWE o dotaci na školu (výměny vnitřních dveří, rekonstrukce elektroinstalace)
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Duben
Výběr filmů na letní kino, příprava zajištění školení BOZP zaměstnanců,
jednání s Jednotou – pozemek Hradíštěk, divadlo Muž sedmi sester, sběr TV,
ledniček a elektroodpadu, výročí osvobození obce – pietní akce, členská schůze
Regionu Podluží, přípravy k volbám do PS PČR – OVK, zapisovatel, schůzky
okrskové volební komise, materiály, příprava volební místnosti, pasport kanalizace, komise k projednávání přestupků, zaměření pozemku Jednoty – po vyklizení terénu bude vytyčen, řešení CzechPointu
Květen
Zasedání volební komise, oslava Dne matek, porady MěÚ Břeclav – volby,
péče o Kyjovku (zábrany, písek, zatěsnění zdi, čerpadla..), přestupková komise,
divadlo Líbánky s operetou, jednání s Povodím Moravy – Kyjovka a její koryto,
Praha ministerstvo financí (starostka) - závěrečná zpráva, dotace na rekonstrukci elektroinstalace ve škole a výměnu dveří, zpracování výkazu Isprofin na
dotaci (škola), návštěva Jablonové
Červen
Hasiči - čerpání vody do Kyjovky – akce skončena 13.6., jednání s JMK
o dotaci pro hasiče, Valná hromada Hantály, výbor Dobrovolného svazku obcí
Hrušky-Týnec, příprava letního kina (lavičky, mužáci, filmy, distribuce…),
urgence řešení problémů rodinných domů Osička, Tisar, Fuereis (domy ohrožují své okolí), problém s komáry – RNDr. Šebesta, Krásný, zjišťování živelných
škod občanů, příprava členské schůze DSO – uskutečnila se 21.6., příprava vítání občánků, příprava ZO, valná hromada VaK, letní kino, postřik komárů Hradíštěk, vítání občánků (4 děti).
Červenec
Monitoring kanalizačního řádu – studenti FAST Brno, několikero jednání
s Lesy ČR o možnosti převodu pozemku hřiště fotbalového, volejbalového
a kolem kabin do majetku obce, předání školy firmám na opravy (výměna dveří,
rekonstrukce elektroinstalace, malování),setkání Radio Dyje na OÚ, vysílání
o Týnci 13.7., žádost MND o grant na rekonstrukci schodů do školní zahrady
a přilehlé části školního dvora, vítání nového občánka, kontroly z Úřadu práce, kolaudace RD občan, jednání se stárky – organizace hodů, urgence Jednoty
– prodej pozemku za obchodem na Hradíšťku, příprava zápisu převodu hřiště do
majetku obce, podání návrhu na převod pozemků fotbalového, volejbalového
hřiště a kolem kabin na LV 10 001 na k.ú., průběžná kontrola školy.
Srpen
Kontroly prací na škole, příprava na výměnu oken na hasičské zbrojnici,
uzavření smluv na dotace MND (schody a dvůr ve škole) a JMK (hasičské auto),
vyřízení dotace JMK na povodńové škody v květnu, příprava kupní smlouvy
pozemku za Jednotou, Zarážení hory – akce vinařů, oprava střechy na OÚ, hody
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a předhodové zpívání, v rámci DSO řešení problémů čerpací stanice v Hruškách
Září
Žádost o dotaci na JMK na protipovodňové akce v červnu, stavební řízení
občan (RD), Setkání Týnců v Týnci nad Labem, zahájení školního roku – vítání prvňáčků, přednáška pro občany na téma „Zelená úsporám“, seminář Brno
– starostka, příprava voleb – zapisovatelka, členové okrskové volební komise,
materiály
Hana Zoubková

Účast členů zastupitelstva obce na veřejných zasedáních
(řádně omluvená nepřítomnost je uvedena jako účast)
příjmení, jméno
%
příjmení, jméno
%
Bartoš Martin
40
Košťál Zdeněk
100
Bíza Marek
60
Melichar František
90
Čech František
95
Strmiska Stanislav
100
Čech Jaroslav
100
Škrobáček Ludvík
25
Gajda František
100
Zoubková Hana
100
Helešic Josef
95
Zugárek Petr
55
Hesová Věroslava
100
Žůrek Milan
100
Kopuletý Milan
100
Stanislav Strmiska

Zprávy ze školy
V září roku 2010 nastoupily děti do své staré školičky – ale konečně po velkých úpravách - do školičky moderní, čisté, útulné a nově vybavené. Po celkové
náročné rekonstrukci se z naší školy jako mávnutím proutku stala škola moderního typu, která hrdě konkuruje všem okolním a dokonce i městským školám.
Kromě rekonstrukce sklepů, kde přibyly šatny a učebna pracovní a výtvarné
výchovy, generálky elektroinstalace, která pamatovala ještě Thomase Edisona, izolačních prací, které budovu zbavily všudypřítomné vlhkosti a problémů
s ní spojených, výstavbou nových sociálních zařízení, které dávno nesplňovaly
hygienické normy… PŘIBYLY do nově vymalovaných prostor mnohé učební pomůcky, které se doposud běžně na školách na 1.stupni nevyskytují. Je to
například nová počítačová učebna, kterou mohou děti v rámci výuky i volného
času každodenně využívat. V každé třídě mají žáci k dispozici počítač s dataprojektorem a ve dvou třídách je interaktivní tabule. V dílně v suterénu je vybavená
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pracovna pro dílenské a výtvarné činnosti a sportovní třída v přízemí slouží jako
školní družina, ale také dětem mateřské školy .
Na zahradě nově vznikla dřevěná stavba sloužící jako Škola v přírodě a je
vybavená pro potřeby výuky. Dvůr máme nově vydlážděn, společně s upraveným schodištěm do zahrady.
Řečeno zkráceně: 1.září 2010 je historickým momentem v dějinách naší
obce. Z týnecké školy, doposud stařičké a dosluhující, se stala moderní kaplička
vzdělání pro naši mladou generaci. Bude vychovávat a vzdělávat v rovnocenných a často i kvalitnějších podmínkách, než jsme si vůbec troufali představit to,
co je pro všechny lidi tím nejcennějším - naše děti. Naši budoucnost.
Děkujeme tímto zastupitelům naší obce a zejména paní starostce Haně Zoubkové za osvícenost, se kterou přistupovali k budoucnosti a k volbě priorit, která
jistě pokaždé nemusela být snadná.
MŠ má v současné době 32 zapsaných dětí. Provoz je od 6:30 – 15:45 hod.
Od 1. 9. 2010 je v provozu druhé oddělení MŠ, a to každou středu v měsíci. Od
ledna plánujeme otevřít toto oddělení každý den dopoledne. Pobývají zde i děti
předškolní a 5leté, kde jim paní učitelka pomáhá hravou formou v přípravě na
školu – ať už správný úchop tužky, grafomot. cvičení atd. MŠ pracuje podle
programu s názvem „ Pojďte si, děti, hrát a svět poznávat“. Je zapojena do projektu „Interkulturní vzdělání dětí a dospělých“. Je to tříletý projekt, kde se děti
formou hry seznamují se základy německého jazyka.
Základní škola vyučuje ve třech třídách celkem pět ročníků. Vyučujeme podle programu Základní škola, podle Školního vzdělávacího programu a podle
programu Pomocná škola. Nabízíme několik zájmových kroužků, které začnou
pracovat dle zájmu dětí od 1.října.
Školní družina v letošním roce nabídla své služby i během velkých prázdnin
a po dobu tří týdnů se starala o své děti i o prázdninách. Podnikla mimo jiné
několik návštěv městského koupaliště i cyklovýlet na Vykopávky.
Škola se zapojila do dlouhodobého projektu příhraniční spolupráce s Rakouskem.
Bližší informace o aktivitách a práci dětí a žáků je možno najít na webových
stránkách školy, na adrese - www.zsamstynec.estranky.cz
Mgr.Dana Svítilová,ředitelka školy,
týnecké děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Týnec.

SBOR MUŽÁKŮ
Mužácký sbor jako v minulém období se zúčastňuje akcí doma i v okolí.
Letos sezónu začal otvíráním sklepů v Kyjově, kde jsme již podruhé byli
jako jediní zástupci Podluží. Zájem o náš sbor projevili v tomto roce i v pro nás
trošku neznámé oblasti folklóru, a to v Pohořelicích na setkání sborů, ve Valti5

cích a v Mikulčicích, kde jsme vystupovali na předhodovním zpívání. Zúčastnili jsme se jako každoročně přehlídky sborů Regionu Podluží v Mor.Nové Vsi
a tamtéž i na letošním vinobraní. Největší akcí však jako po předchozích 15 let
bylo „naše“ předhodovní zpívání .
Škoda jen, že ve sboru figurují jen stále stejné tváře a počet zpěváků se spíše
snižuje. Rádi bychom mezi sebou přivítali další, kteří mají rádi naše písničky
a folklór. Termín zkoušek se dá zjistit u každého člena sboru.
Za sbor St.Strmiska

Zahrádkáři a vinaři
ZO ČZS Týnec uspořádala v měsíci březnu 2010 Místní výstavu vín.
K ochutnání bylo téměř 400 vzorků vín od místních vinařů, vinařů z obcí Podluží, ale i ze Slovenska a Rakouska.Tímto bychom chtěli vinařům ještě jednou
poděkovat za jejich vína a pomoc při degustaci.
21.srpna jsme přivítali návštěvníky na 2.ročníku Dne otevřených sklepů spojených se Zaražením hory. Ti, kdo přišli okoštovat vína místních vinařů, byli
velmi spokojeni s atmosférou a vstřícností „sklepmistrů“. Ve večerním programu vystoupila děvčata z místní školy, která nám zahrála na píšťalky. Dále se
postaral o kulturní pásmo soubor Pohárek a zahrála cimbálová muzika Dúbrava. Bohužel, na tento program našlo cestu velmi málo kultury chtivých návštěvníků.
Letos nás ještě čeká 11.12.2010 na Hradíšťku domácí zabíjačka a ochutnávka mladých vín. Zde budou mít možnost návštěvníci okoštovat, jaká budou vína
roku 2010 a zajíst je zabijačkovými specialitami.
Na konec roku jsme připravili v KD Týnec oslavu Silvestra, na kterou Vás
srdečně zveme.
Petr Savara

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PŘI MRS MO TÝNEC
V letošním roce jsme v zimních měsících opět pilně trénovali na KD rybolovnou techniku a 27. 2. 2010 se 10 našich borců zúčastnilo halové soutěže
v Hodonicích, kde jsme získali 7 medailí z 9. Zlato vybojovali D. Juráček /žáci/,
D.Skokan /junior/ a K. Kaňová /dívky/, stříbro- P. Mráz /žáci/, I. Pálka /junior/,
I.Zugárková /dívky/ a bronz si přivezl J. Mráz /žáci/.
Na jaře /26.3./ jsme navštívili veletrh Rybaření v Brně. V dubnu jsme zahájili
lovnou sezonu rybářskými závody v Týnci. V jarních měsících jsme zavítali
na rybářské závody mládeže do Tvrdonic 2x, Lednice a Podivína. V květnu se
D. Juráček, D. Skokan a P. Mráz probojovali do krajského kola soutěže Zlatá
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udice v Kroměříži. D. Skokan se v kategorii juniorů s výborným bodovým ziskem umístil na 4. místě.
Na již tradiční červnové /22.6.-27.6./ soustředění rybářské mládeže v Jestřabicích se všichni moc těšíme. Letos se zúčastnilo 11 mladých rybářů. Po návratu
se vždy můžeme pochlubit krásnými úlovky. Fota a videa si můžete prohlédnout
na facebooku /MRS MO TÝNEC/ a na nástěnce u autobusové zastávky.
V listopadu nás ještě čeká halová soutěž v rybolovné technice.
Rádi přivítáme kluky i děvčata, kteří rádi chodí do přírody a loví ryby. Členem
rybářského kroužku se mohou stát děti od počátku školní docházky po podání
přihlášky. Zájemci můžou přijít od 15.10. vždy v pátek v 17.00 h na KD.
Petrův zdar! Petr Zugárek

MRS MO TÝNEC
srdečně zve všechny příznivce na tradiční
VÝLOV 2010
v sobotu 30. 10. 2010 od 8:00 hodin na „Járku“
Občerstvení – smažené ryby, uzené cigáro, prodej živých i kuchaných ryb
výbor MRS MO Týnec
Petr Zugárek

Folklorní krúžek Pohárek slaví 5. narozeniny
K této příležitosti si dovolil uspořádat svůj první koncert, na který Vás všechny srdečně zve. Koncert se bude konat
dne 9. října 2010 v 19:30 hodin
v sále Kulturního domu v Týnci.
Vystoupí na něm nejen tanečníci a sólisté FK Pohárek, ale také jejich hosté
Jožka Severin, Jakub Tomala z Popovic dvojnásobný vítěz slováckého verbuňku
ve Strážnici a Tomáš Harvánek z Moravského Žižkova, vítěz soutěže dětského
verbuňku v Uherském Hradišti.
Taneční vystoupení, ve kterém se společně ohlédneme za uplynulými pěti
lety naší činnosti, i besedu u cimbálu bude doprovázet cimbálová muzika OLiNa z Hodonína s primášem Viktorem Procházkou.
Zhruba tříhodinovým programem Vás provedou Radka Leblochová a Martin
Kobzík. Připravíme pro Vás také malou ochutnávku moravských vín, na které
si budete moci zakoupit pohárek s naším logem.
Vstupné je 100 Kč.
Předprodej vstupenek na tel. č. 775 342 102, paní Bízová
Moc se na všechny těšíme a věříme, že Vás roztančíme tělem i duší…
Za děcka z Pohárku manželé Kobzíkovi
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Kulturní akce do konce roku 2010
9. října
30. října
20. listopadu
3. prosince
11. prosince

Pohárek – koncert
Výlov 2010 – MRS
Dívčí vínek
Rozsvícení vánočního stromku před kulturním domem
Zabíjačka + ochutnávka mladých vín na Hradíšťku

18. prosince
31. prosince

Vánoční koncert Bojané
Silvestr na kulturním domě

Přehled akcí ve volebním období 2006-2010
Vážení občané,
rádi bychom Vám nyní shrnuli s výsledky práce zastupitelstva obce v posledních čtyřech letech. Je vhodné si uvědomit, že v našem okolí jsme nejmenší
obcí a tomu odpovídají i naše finanční možnosti. Budování pomocí dotací je
pěkná věc, ale i tyto se musí využívat uvážlivě. Každý ví, že postavit novou
stavbu nebo pořídit něco nového je snazší než vzápětí udržet provoz a smysluplnost. (Finančně krachující obce by mohly vyprávět!) Nebylo možné budovat
nové stavby, aby se nám stávající majetek zhroutil. Proto jsme rádi, že se nám
podařilo provést rozsáhlé, nákladné a zásadní rekonstrukce dvou z našich největších budov – kulturního domu a školy.
Celé období jsme podporovali společenský život v obci – tradice, kulturu
i sport. Celkové finanční náklady si může každý přečíst v rozpočtu obce. Pořádali jsme vánoční koncerty, divadelní představení, výstavy obrazů a fotografií,
výstavy ovoce, zeleniny a květin (zajišťovali mladí hasiči), letní kina, dofinancovali předhodovní zpívání, jejichž vlastní organizační zajištění je jinak plně na
bedrech mužáků, finančně jsme podpořili hody 2010, zachovali tradici vítání
narozených občánků. Organizacím pořádajícím kulturní akce jsme vždy poskytli k dispozici zdarma kulturní dům, jehož úklid a veškeré zvýšené náklady na
energie hradila obec – jedná se tedy rovněž o nezanedbatelnou podporu jakýchkoliv akcí. Hodnota kultury se nedá vyčíslit penězi a je zcela v jiné než finanční
rovině. Nabízíme Vám jiné kulturní zážitky než televizní, bohužel na akce pravidelně chodí velmi málo lidí. Po finanční stránce jsou tudíž hluboce ztrátové,
a to překvapivě i včetně předhodovního zpívání. Kulturu jsme však vždy považovali za velmi důležitou a věříme, že bude podporována i nadále.
Zcela jistě jsou mezi Vámi mnozí nespokojení, kteří považují za důležitější
jiné akce a ty výše uvedené pokládají za zbytečné. Možná jsou i někteří nespo8

kojení proto, že jsme nevyhověli některé jejich žádosti či představě. My také
zdaleka nejsme se vším spokojeni.
Veškerá činnost obecního úřadu a vedení obce však byla celé období řízena
jedinou myšlenkou, a to péči o obec a Vás, její občany. Snažili jsme se Vám
v rámci možností vyjít maximálně vstříc a nepopiratelně jsme mnohým z Vás
pomohli vyřešit řadu problémů, někdy větších, jindy menších. Vždycky jsme
tady však byli pro Vás.
Připomeňme si tedy hlavní akce:
Konec roku 2006
V tomto roce jsme pořídili nové osvětlení na jevišti kulturního domu za podpory dotace z JMK a účinkující konečně byli pěkně při svém vystoupení na
jevišti vidět.
Byla vybudována I. etapa prodloužení vodovodu na ulici Hlavní (od ulice
Příkré).
Na přelomu 2006 a 2007 byly zrekonstruovány staré nebezpečné schody
podél školy.
Hasičům jsme koupili kabáty, obuv a radiostanici, pomohla i dotace JMK.

Práce na vodovodu Hlavní

schody u školy

Rok 2007
S podporou grantu MND Energie z přírody byly opraveny kabiny na hřišti.
Kvůli zvýšení bezpečnosti na Hlavní ulici byl pořízen ukazatel rychlosti (dotace
JMK a firmy Urbánek).
Byla opravena nevzhledná a padající opěrná zídka u kulturního domu a nad ní
chodník na Suchém řádku.
Jako každoročně byla rozšířena výstroj a výzbroj hasičů – zásahové kabáty, přilby a ochranné obleky, stejnokroje a s podporou dotace JMK plovoucí čerpadlo, které
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umožňuje čerpat vodu ze zatopených sklepů a jiných míst nezávisle na el. proudu.
V rámci dotace Regionu Podluží bylo konečně instalováno tolik potřebné informační značení ulic.
Byl odkanalizován kulturní dům.
Pomocí dotace JMK byly prodlouženy kanalizace v ulicích Luční, u hřbitova
a části ulice Školní – 1. etapa, 2. etapa byla dokončena v roce 2008. Díky tomu se
mohli další občané připojit ke kanalizaci zakončené čistírnou odpadních vod.
Na místě věčně blátivé a rozježděné cesty v ulici Vinohradní byla vybudována
nová komunikace s parkovacím pásem pro návštěvníky hřbitova i rodiče dětí ve
škole.
Byla vypracován projekt na úpravu veřejného prostranství Hradíšťku a požádáno o dotaci u Nadace Via (poskytla 210 tisíc).
Maminky dostaly pro svůj „Mamina klub“zázemí na kulturním domě, kde se
scházely i se svými dětmi, organizovaly pro ně různé hry, soutěže, divadélka, pro
sebe a ostatní zájemkyně kurzy - např. velikonoční vazby, linorytu apod.
Pro potřeby snadnější údržby sportovního hřiště byla pořízena kvalitní sekačka
na trávu – dotaci poskytl JMK.
Most přes Kyjovku, v jehož povrchu byly nebezpečné trhliny, byl s finanční
podporou MND také konečně opraven.

Vinohradní dříve

…a nyní

Nové sprchy v kabinách na hřišti

kontrola rychlosti
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Špatná zídka a chodník před -

nová zídka a chodník po akci

Informační značení obce

práce na mostě k hřišti

Rok 2008
Po dlouhé, pečlivé přípravě a zpracování projektu byl s podporou dotace ze
státního rozpočtu rekonstruován kulturní dům. Byla provedena vodorovná hydroizolace, stará krytina vyměněna za novou, všechna stará v mnoha místech shnilá
okna nahrazena novými včetně vstupních dveří a dveří do vestibulu, budova byla
opatřena novou fasádou. Staré nehezké sociální zařízení bylo s pomocí dotace JMK
nahrazeno novým i s bezbariérovým WC
Byla realizována akce Hradíštěk pod názvem „Týnecké hledání pokladů“ – instalovány dětské herní prvky, vysazena nová zeleň.
Kvůli lepšímu zabezpečení byly instalovány nové mříže u kabin na hřišti.
Pro spolehlivější a bezpečnější chůzi byl u obchodu vybudován nový chodník.
V budově základní a mateřské školy byla vyměněna všechna okna, která netěsnila, vypadávala a ohrožovala bezpečí dětí, i vnější dveře – také zde pomohla dotace
JMK. Okna i dveře jsou plastové
Opět byla rozšířena výzbroj a výstroj našich hasičů – další zásahové kalhoty,
kabáty, obuv, přilby, dotací JMK podpořeno zakoupení kompresoru a těsnicí vak
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do kanalizace.
Velké úsilí bylo věnováno přípravě projektů, podkladů a vypracování žádosti na
dotace pro stavební úpravy školy.
Byla vypracována projektová dokumentace kanalizace, vodovodu a plynovodu
na ulici Hlavní v rámci přípravy území pro novou výstavbu rodinných domků.
Po třech letech byla dokončena veřejná sbírka na záchranu života a zdraví malého dítěte – Sáry Kališové, ve které se vybralo 1 336 697 korun, jimiž byly zaplaceny
léky a zdravotní pomůcky pro tuto malou holčičku.

Kulturní dům před opravou

původní předsíňka WC

Nová fasáda a okna na KD

Upravená předsíňka na WC

Děti na Hradíšťku

škola – nová okna
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Rok 2009
Po několika letech a vyrovnání úvěrů byl proveden výmaz zástavního práva
obecního majetku na katastrálním úřadě.
K budově autobusové zastávky bylo vyřízeno dodatečné stavební povolení
a budova byla převedena do majetku obce.
Podobně byla převeden do majetku obce pozemek pod silnicí ke kostelu.
Ve snaze vybavit lépe naši knihovnu byla vypracována žádost o dotaci na
rozšíření programového vybavení a z ní byl následně pořízen další PC se scannerem a požadovanými programy. S přispěním dotace byl zaveden na náš úřad
CzechPoint. a s tím související dva nové počítače s tiskárnou.
Pokračovala úprava kulturního domu – staré dveře do vestibulu byly nahrazeny novými s panikovým kováním nutným z bezpečnostních důvodů, k nové
dlažbě ve vestibulu přibyla dlažba i na schodišti, bezbariérový vstup do budovy
s novou venkovní dlažbou a zábradlím, boční přístupy do KD včetně nových
dveří, schodů a opět dlažby

Vstupy do kulturního domu
U kostela a k Valům byly vysazeny nové stromy na místě starých pokácených kaštanů. Tento zásah byl nutný vzhledem ke stáří a vzhledu porostu. Kaštany byly napadeny chorobou klíněnkou.
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Na Hradíšťku bylo demontováno stávající vedení osvětlení včetně sloupů
a nahrazeno kabelovým v zemi, vybudovány nové sloupy s pěknými osvětlovacími tělesy.
Na ulici Hlavní byla vybudována 1. etapa kanalizace, plynovodu a další část
vodovodu.
Byla opravena křižovatka U Melišů, kde hrozilo nebezpečí zranění.
Díky dotaci JMK byla i letos doplněna výzbroj hasičů a pořízeno výkonné
kalové čerpadlo Honda, maringotka, kterou si chlapci vlastními silami vybavili
jako záviděníhodné povodňové zařízení, ojedinělé mezi dobrovolnými hasiči v
blízkém okolí a potřebné při čerpání vody ze zatopených objektů, a tři radiostanice Motorola.
Na okraji obce bylo vybudováno cykloodpočívadlo s informační tabulí
a základním mobiliářem.
Po rozsáhlých přípravách byla s podporou 3 milionové dotace ze státního
rozpočtu provedena stavba „Rekonstrukce ZŠ Týnec“, a to rekonstrukce komínů, výměna krovů a střechy, nová sociální zařízení a elektroinstalace v nich
– všechno v silně havarijním stavu. Původní stav nevyhovoval současným předpisům a hrozilo omezení provozu školy.

Jedna z mokrých stěn od sociálního zařízení

Nová WC pro děvčata..

WC ve škole - původní

……..pro chlapce
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Podobně po důkladné přípravě byla realizována akce „Stavební úpravy
a modernizace učeben ZŠ a MŠ Týnec“ za pomoci dotace ve výši asi 4,8 mil
korun z Evropské unie. Byly vybudovány nové šatny a učebna pro rukodělné
práce v suterénu, podstatná rekonstrukce kotelny, rozšíření prostoru pro mateřskou školku, nové herní prvky, nový nábytek do školních tříd, nová počítačová
učebna, učebna v přírodě ( ve školní zahradě)

Místnost bývalé učebny PC

- totéž místo o několik měsíců později
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Původní kotelna

-

kotelna po akci

Chodba v suterénu v průběhu prací chodba po rekonstrukci
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Učebna v přírodě

jeden z nových herních prvků v MŠ

O pracích na škole jsme vás informovali v předchozím zpravodaji.
Rok 2010
Byly vybudovány přípojky vodovodu a elektro k hasičské zbrojnici a zahájeny její drobné opravy. Byl zřízen hydrant pro účelové potřeby hasičské techniky.
Hasiči vlastními silami upravili vjezd snížením podlahy pro možnost garážování nové techniky a opravují si šatnu pro uložení hasičských obleků. Na přelomu
září-října je plánována výměna oken. Pomocí dotace JMK pořizujeme v těchto
dnech požární vozidlo. Z finančního daru manželů Skalníkových doplňujeme
hasičům nové uniformy. JMK nám také přispěl na úhradu nákladů při protipovodňových opatřeních v květnu s červnu, koupili jsme těsnicí vaky a povodňové
pytle.
U autobusové zastávky byl vybudován chodník jako pěkné a bezpečné nástupiště autobusů.

Původní místo zastávky …
…a upravené
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Převádíme pozemek hřiště do majetku obce a je připravena koupě pozemku
za budovou Jednoty také do majetku obce.
V celé škole (s výjimkou sociálního zařízení, kde se prováděla vloni) byla
provedena rekonstrukce havarijní elektroinstalace. Pomocí grantového příspěvku 250 tisíc od RWE Gas Storage byly vyměněny staré vnitřní dveře za nové
a všechny vnitřní prostory, tj třídy a chodby, vymalovány. Dotace od MND
– grantový sponzoring Energie z přírody 129 tisíc pomohla zas rekonstrukci
schodů na školní zahradu a upravit školní dvůr.

Chodba v přízemí školy

jedna z učeben ve škole

Nyní připravujeme projekt rekonstrukce obecního úřadu.
V květnu a červnu v povodňových hrozbách jsme spolu s hasiči pečovali o bezpečí obce a občanů před zatopením, hasiči několik týdnů čerpali vodu
z kanalizace do Kyjovky, provedli základní zabezpečení povodňové zdi jejím
zatěsněním pytli s pískem, monitorovali vody na Moravě, Kyjovce a okolí,
čerpali vodu z některých sklepů, aby naši občané neutrpěli žádnou újmu.

Hana Zoubková
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi ke končícímu volebnímu období několik slov a svých poznatků.
Věnovala jsem v posledních pár letech náplň svého života, své soukromí, zájmy a koníčky „své“ obci. Seznámila jsem se s řadou zajímavých lidí,
malých, mladých i starých, těšila se z jejich úspěchu, prožívala s nimi mnohé
radosti, starosti a strasti, setkala jsem se s bídou, bolestí a utrpením, trápily mne
(neřešitelné) sousedské spory.
Vážím si svých občanů a vysoce si cením práce aktivních lidí – jedinců i spolků. Jsem hrdá na naši krásnou, šikovnou a samostatnou chasu, obětavé hasiče,
výborné sportovce/sportovkyně, chytré a úspěšné lidi. Těší mne, když se podaří
pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Jsem nespokojena s rostoucí nesnášenlivostí
a vzájemnou nevraživostí. Jsem rozhořčena vandalismem a lhostejností k němu.
Jsem zklamaná, že se ho nedaří úspěšně řešit.
Všichni chceme mít pěkné a upravené prostředí. Obec je však krásná péčí
všech občanů, pokud se bude projevovat pasivita a pouze jednostranné požadavky na obecní úřad, nikdy v ní občané nebudou spokojeni. Tím se samozřejmě
vedení obce nezbavuje své povinnosti o obec pečovat a zvyšovat její úroveň.
Do nadcházejících voleb vstupuje pět politických stran a sdružení. V nich
celkem 75 občanů svou kandidaturou projevilo vůli a ochotu aktivně pracovat
pro Vás, týnecké občany, a pro rozvoj obce. Všechny strany mají nějaký volební program, věřím, že nekopírují populistické praktiky některé vyšší politiky,
a mají pro obec prospěšné cíle, nebo aspoň takové, které opravdově hodlají
prosazovat.
Posuďte uvážlivě, zda jsou nabídnuté cíle reálné a zda se shodují i s Vaším
přáním a představami. Zvažte, na koho se budete chtít obracet se svými problémy.
Využijte svého hlasovacího práva a přijďte všichni k volbám projevit svůj
názor a vůli.
Přeji Vám, aby volby do zastupitelstva obce na příští čtyři roky dopadly
k Vaší spokojenosti.
Bylo mi ctí stát spolu s radou obce a ostatními členy zastupitelstva v čele
našeho krásného Týnce a pracovat pro Vás.
Hana Zoubková
Děkujeme všem občanům Týnce, zaměstnancům obce, členům rady i zastupitelstva za dobrou spolupráci a vstřícnost při řešení někdy i nelehkých problémů. Přejeme Vám všechno dobré a kandidujícím, kteří chtějí aktivně pracovat
pro obec, úspěch ve volbách.
Hana Zoubková
Stanislav Strmiska
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