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53. ČÍSLO

Vážení spoluobčané,
po delší přestávce, kdy jsme vás nechali trochu odpočinout, vám nyní na přání a
naléhání některých z vás opět předkládáme informace o dění v obci.
Neklademe si za cíl dosáhnout profesionální úrovně novinářů. Chceme vás pouze informovat o tom, co je v obci nového. Proto vás prosíme o jeho posuzování
z tohoto hlediska.
Děkuji.
Hana Zoubková

Nejprve připomeňme přehled nejdůležitějších aktivit obce roce 2008:
-

přehlídka dětských souborů Regionu Podluží v Týnci
rekonstrukce kulturního domu – dotace ze státního rozpočtu
oprava sociálního zařízení na KD – dotace z JMK
výstava obrazů Ing. Jančar
dokončení a kolaudace akce „Prodloužení kanalizace Luční, Školní
a u hřbitova“
akce Hradíštěk – dotace Nadace VIA
letní kino na Hradíšťku – vydařilo se
nové mříže u kabin na hřišti
setkání Týnců
chodník u obchodu
opěrná zeď u KD a chodník
výměna oken v budově ZŠ – dotace JMK
příprava žádosti a podkladů na dotaci pro stavební úpravy školy
projektová dokumentace kanalizace, vodovod a plynovod Hlavní

V dubnu 2008 starostka pozvala dětské folklórní soubory z okolí a stala se
garantem IV. Regionální přehlídky dětských souborů na Podluží. V našem
kulturním domě vystoupilo deset dětských souborů a vystoupení natáčela i televize pro svůj pořad Folklorika.
Týnecké setkání mladých folkloristů bylo čtvrté v pořadí a tentokrát nesoutěžní. Pozvání přijaly soubory z Hodonínska i Břeclavska: Malá a Velká Kordulka ze Starého Poddvorova, Lužičánek, soubor při MŠ Lužice, Jatelinka z
Moravské Nové Vsi, děti ze Žižkovjánku, tvrdonická Pomněnka, děti z mateřské školy ve Tvrdonicích, Kostičánek a jako host folklorní kroužek při mateřské škole ve Staré Břeclavi.
Přehlídku zahájila starostka obce Hana Zoubková společně s předsedou
Regionu Podluží a starostou Lužic Jaroslavem Kremlem, kteří vyjádřili uspokojení nad počtem dětí, jež se učí zachovávat lidové tradice našeho regionu.

Poděkovali všem vedoucím, rodičům, členům souborů a cimbálových muzik za
jejich činnost.
Úroveň byla velmi dobrá, přišlo se podívat i hodně rodičů.
Největší investiční akcí roku 2008 byla „Rekonstrukce víceúčelového sportovně-kulturního zařízení v obci Týnec“ - rekonstrukce kulturního domu.
Ministerstvem financí byla schválena a ze státního rozpočtu poskytnuta dotace ve výši dva miliony Kč. Žádost podpořil tehdejší poslanec za KDU-ČSL pan
Ladislav Šustr, s nímž jednal člen našeho zastupitelstva František Čech a starostka. Na budově byly instalovány nové okapy, nová plastová okna, provedena
vodorovná hydroizolace budovy a nová fasáda, vstupní a boční vchodové dveře,
nové dveře z vestibulu do sálu.
Pracím předcházela pečlivá příprava investičního záměru, několikeré jednání s ministerstvem financí, vypracování nutné projektové dokumentace pro
stavební povolení, vypracování podkladů pro dotaci. Kolaudace byla úspěšně
provedena.
Nezávisle na výše uvedené akci Jihomoravský kraj schválil naši žádost o
dotaci na opravu sociálního zařízení v kulturním domě. Za její pomoci byly
provedeny zásadní opravy WC – vyměněna dlažba, obklady, osvětlení, instalováno nové zařízení a WC pro invalidy.
S pomocí dotace téměř jednoho milionu Kč z prostředků Jihomoravského
kraje byla dokončena a zkolaudována kanalizace v rámci akce „Kanalizace
Luční, Školní, u hřbitova“.
Díky ní mohli být další občané v těchto lokalitách připojeni ke kanalizaci a
odvádět splaškové vody ze svých nemovitostí do čističky odpadních vod za tímto účelem vybudované. Za velmi důležité považujeme připojení také budovy
školy, která dosud řešila odvádění svých odpadních vod do jímky na vyvážení,
což nebylo v této době už vhodné.
Byl opraven chodník u obchodu. Původní chodník byl ve značně špatném
stavu, nevzhledný a svou uvolněnou dlažbou nebezpečný. Na jeho opravu přispěla Jednota darem 20 tisíc korun. Nynější vzhled chodníku určitě lépe slouží
nejen občanům nakupujícím v jediném týneckém obchodě, ale i celé obci.
Podobně také nová zídka u kulturního domu podstatně zlepšila vzhled této
lokality ve středu obce. S ní souvisí i oprava chodníku na Suchém řádku nad ní.
Názory některých občanů na chodník se sice různí, nedá se však popřít, že je
kvalitnější, hezčí a bezpečnější než předtím.
-zou

Akce Hradíštěk
Pod názvem Týnecké hledání pokladů byla zahájena úprava prostranství
na Hradíšťku. Obec na tuto akci získala dvěstě tisíc korun z prostředků Nadace
VIA.
Realizaci předcházela řada setkání s občany a projektanty a výměny jejich
názorů.
Předmětem projektu bylo odstranění starých nezdravých stromů a výsadba nových. Výsadby se ujali ochotní občané: důchodci, maminky na mateřské
dovolené s dětmi i s tatínky pod vedením Františka Melichara, který byl koordinátorem realizace, a řada dalších občanů. Za slunného listopadového dne
dospělí i malí sázeli keře a stromy „ostošest“. Na závěr měli všichni možnost
posedět u ohně a pochutnat si na špekáčcích, zahřát se čajem, ochutnat pohárek
vína.
Kromě této akce proběhly další brigády, které se týkaly aktivit oživujících
lokalitu. Celkem bylo odpracováno na 200 brigádnických hodin. Na realizaci
projektu s podílelo nejméně 50 občanů – vinařů, rybářů, maminek a tatínků.
Samotné otevření bylo v první polovině ledna 2009 akcí „Zimní radovánky“,
kterou si děti vskutku mohly vychutnat na sáňkách i na kluzišti.
Na jaře 2009 byly instalovány nové dětské herní prvky, které umožní dětem
další radovánky od jara do podzimu.
Cílem projektu Týnecké hledání pokladů bylo nalezení pokladů – lidí, kteří
budou chtít a umět se starat o místní hodnoty, lidí, kteří budou iniciátory oživení týneckého spolkového života, lidí aktivních, samostatných a zodpovědných.
Přestože dotace byla vyčerpána a práce provedeny, vlastní projekt a jeho myšlenka nekončí.
Hned na začátku bylo jasné, že práce na vylepšení prostoru Hradíšťku bude
trvat několik let. Zde je víc než jinde důležitá především občanská aktivita.
-zou

Příprava projektu na stavební úpravy školy
Ve snaze zrekonstruovat další významnou budovu, která patří do majetku
obce, a je ve značně špatném a zanedbaném stavu, obec nechala provést diagnostický průzkum školní budovy z roku 1913 k posouzení, zda vůbec je možné
i smysluplné opravy provádět, a na jeho základě zpracovala projekt řešící stavební úpravy základní a mateřské školy v Týnci. Vše připravovala na možnost
žádosti o dotaci.
Nejprve v souladu s podmínkami dotačního titulu v programu „Výstavba
a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury zaměřené na

zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a modernizace učebních
pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce“. Technické zhodnocení je určeno ke zvýšení kvality a inovace poskytované výuky.
Z tímto účelem obec požádala o dotaci na stavební úpravy suterénu, vybudování šaten a dílny pro „rukodělné práce“ (kroužky, mimoškolní i školní činnost),
vybavení tříd audiovizuální technikou, počítači, ergonomickým nábytkem, zřízení nové počítačové učebny, využití části školní zahrady jako třídy v přírodě.
Z projektu Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Týnci byl tedy vypracován projekt
pro potřeby dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod
pod názvem „Stavební úpravy ZŠ a MŠ v Týnci, technické zhodnocení a modernizace učeben“.
Na další stavební úpravy, a to novou střechu, krovy, fasádu a opravu komínů
obec požádala o dotaci ministerstvo financí. Tuto žádost podpořil poslanec za
ODS pan Ing. Pavel Suchánek, se kterým jednal předseda týneckého ODS a
podrobnosti projektu projednávala a s panem Suchánkem řešila starostka. Podmínkou bylo zpracování zvláštního stavebního projektu s názvem „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Týnec“. Byl tedy vypracován další projekt podle podmínky
poskytovatele dotace.
Obě žádosti byly nakonec kladně vyřízeny, na první projekt obec získala
dotaci 4,7 mil Kč (z EU), na druhý dotaci 3 mil Kč (ze státního rozpočtu).
-zou

Výměna oken v budově základní školy
Vzhledem k velmi špatnému a už nevyhovujícímu stavu oken v naší škole
jsme se obrátili na havarijní fond JMK s žádostí o finanční pomoc na jejich
výměnu. Na základě této žádosti zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského
kraje na výměnu oken budovy základní školy ve výši třistapadesát tisíc korun.
Akce byla provedena do konce loňského roku .
Po skončení výměny byly také do oken nainstalovány žaluzie.
-zou

A nyní vám jako obvykle předkládáme zprávy z radnice roce 2009.
Činnost OÚv roce 2009
Leden
Tříkrálová sbírka, práce na sociálním zařízení KD, vyřizování dalších podkladů k DPH pro DSO na finančním úřadě, vypracování a odeslání žádosti o
dotaci na knihovnu v Týnci, kolaudace občan, další jednání s Jednotou o možnosti prodeje pozemku za prodejnou, „Zimní radovánky“ Hradíštěk, Valná Hromada SDH v Týnci, jednání na životním prostředí JMK ohledně kanalizace na
ulici Hlavní, rada starostů Dolní Bojanovice, prohlídka staveniště – hasičská
zbrojnice (přípojky), krojový ples, vyúčtování dotace 2008 pro hasiče, závěrečné vyhodnocení, zpráva a vyúčtování dotace na kanalizaci (Luční, škola,
Juráčkova), závěrečná zpráva a vyúčtování dotace na opravu sociálního zařízení na kulturním domě, vyhodnocení, závěrečná zpráva a vyúčtování dotace na
okna základní školy, žádost na katastrální úřad o podklady na převod pozemku
a hasičské zbrojnice do majetku obce, výmaz zástavního práva na katastrálním
úřadu (budova obecního úřadu + pozemek pod OÚ) – z úvěru KB, příprava podkladů na rozšíření kanalizačního řádu a doplnění provozního řádu kanalizace v
Týnci, dokončení závěrečné zprávy Hradíštěk – p. Maděřičová, Česká spořitelna
– vyřizování pro potřeby DSO (účet), jednání starostky s Ing. Kadrnkou (ODS)
na Jihomoravském kraji – informace o dotacích, zprávy a foto realizovaných
akcí, které nám on podpořil (kanalizace, sociální zařízení na kulturním domě,
okna ve škole, Regionální operační program – letošní dotace na školu), projednávání možnosti dotace na kanalizaci Hlavní, Nadace VIA M.N.Ves – informační schůzka o možnostech dalšího získávání financí, doplňování výkresů školy
podle podmínek hasičů (HZS), doplnění dokumentace vodovod Hlavní, dětský
ples
Únor
Rada starostů Lužice, jednání s hygienou (Krajská hygienická stanice)
ohledně doplnění projektu na školu – podmínky, ministerstvo financí – informace o schválení 3 mil na školu, ROP Jihlava, jednání starostky s Ing. Kadrnkou
– informace o schválení projektu na modernizaci školy a dotaci 4,7 mil Kč,
úprava PC u starostky, výpověď smlouvy Mgr. Zabadalová (právnička), dětský
karneval, Valná hromada TJ Sokol Týnec, jednání s firmou Autocont o možnosti získání dotace na CzechPoint, jednání starostky s poslancem ODS Ing.
Suchánkem – dotace na rekonstrukci školy, stavební řízení – plynovod na ulici
Hlavní, jednání s Hantály (kontejnery na plasty – uhynulá zvířata a jiné věci
do kontejneru nepatřící), finanční výbor – rozpočet 2009, jednání s Policií ČR
o jejich péči o svěřené obce, upřesnění podkladů pro dotaci na školu z ROPu,
příprava k auditu JMK

Březen
Audit – kontrola hospodaření obce v roku 2008 provedená pracovníky kontrolního a právního oddělení JMK (výsledek „bez chyb a nedostatků“), seminář
Regionální rozvojové agentury Brno (dotace ROP), předání aktualizovaného
kanalizačního a provozního řádu na životní prostředí MěÚ Břeclav, vodoprávní
řízení kanalizace Hlavní, kolaudace RD občan, kontrola školy pracovníky Regionální rozvojové agentury (pro účely dotace ROP), čerpání vody v Kyjovce
hasiči - hladina stoupla, čerpali 3 dny a noci, ministerstvo financí Praha - osobní
jednání starostky o projektu k dotaci na školu, hasiči s p. Hesem – Kyjovka,
čištění čerpacích stanic f.Zemský, Tomovy parky – osazení herních prvků na
Hradíštěk, životní prostředí Břeclav – konzultace odstranění stromů, průběžné doplňování podkladů pro dotaci ROP na školu, žádost na ROP o povolení
změny rozpočtu, práce na projektu – podrobný rozpočet, další jednání s životním prostředím Břeclav – konzultace - první odstraněné stromy, jednání s Ing.
Machovcem – stromy, podklady pro Regionální operační program – projekt na
školu, zaslání vstupních podkladů na ROP do Jihlavy, další čištění čerpacích
stanic hasiči, členská schůze Moravský rybářský svaz MO Týnec
Březen po 12. veřejném zasedání ZO
Jednání s JMK o možnosti dotace na kanalizaci ul. Hlavní, stavební úřad
– stavební povolení rekonstrukce školy (problémy s názvem), jednání se SÚS
o rekonstrukci vozovky Hlavní, konzultace s daňovými a bankovními poradci
o úvěru pro obec – stanovení vhodných podmínek, poptávka úvěru za účelem
předfinancování projektu na stavební úpravy školy bankám (KB, ČS, GE Money
Bank, Reiffeisenbank, ČSOB), setkání s MND, jednání s hasiči (požadované
zvláštní dveře do sálu KD), instalace nouzového osvětlení do KD, založení účtu
pro ROP (dotace na stavební úpravy školy), doplnění žádosti o dotaci na Czech
POINT, akce maminek (vázání květin), vyřizování náležitostí pro smlouvu s
Úřadem práce – pracovníci na veřejně prospěšné práce, příprava a realizace
členské schůze DSO, podklady pro výběrové řízení na školu do elektronické
podoby, podklady k žádosti o dotaci (Pohárek), semináře (účetní, administrativní pracovnice, starostka), podpis smlouvy s Úřadem práce, objednávka a
vysazení stromů K Valům a u kostela, (lípy, sakury)
Duben
Několikeré jednání s RGV – Hradíštěk, Jihlava ROP – podpis smlouvy o
dotaci na stavební úpravy školy, Falkon, Bonton Brno – podpisy smluv, výběr
a objednávka filmů na letní kino, jednání s Jednotou o prodeji pozemku, akce
výročí osvobození, řešení požárních požadavků KD a doplnění náležitostí (další
hasicí přístroje a značky), kompletace dokladů a podkladů pro výběrové řízení
na školu, průběžně příprava na volby do EU – povinné náležitosti, řešení osvětlení Hradíštěk, Rybářské závody, JMP- jednání o plynovodu Hlavní (neodkoupí
– v současné době nemají zájem - neproplatí), schůzka se zástupci obce Jab-

lonové (pozvánka na Slavnosti Pomoravia, rádi by naše mužáky a Pohárek),
zpracování a odeslání žádosti o dotaci na hasičárnu (nevyšla, budova není naše),
jednání s policií o spolupráci, nová uklizečka, jednání starostky s náměstkyní
hejtmana Ing. Procházkovou o komunikaci ul. Hlavní (z Moravské Nové Vsi do
Týnce)
Květen
Příprava voleb – stanovení počtu členů okrskové volební komise, porada v
Břeclavi k volbám, Den matek KD, práce na přípravě dokumentů na stavební úpravy školy, příprava závěrečného vyhodnocení úprav kulturního domu,
vypracování investičního záměru rekonstrukce školy, 1. zasedání OVK, závěrečná prohlídka KD – hasiči + jejich podklad ke kolaudaci, stavební úřad BV
- vydání kolaudačního rozhodnutí KD, doklady investičního záměru škola, KB
– setkání – informace o dotacích, úvěrech apod, předání vypracovaného investičního záměru rekonstrukce školy do Prahy - osobní jednání, pořad „Láska brány otevírá“ na KD, příprava výběrového řízení na školu (manažerka projektu,
hlavní projektant, doplňky), sněm SMO ČR starostka, problém s Kyjovkou a
čerpadly (řeší Mráka, Hes)
Červen
Problém s DPH DSO na FÚ – řeší starostka s účetní DSO, schůzka na MěÚ
BV – spolupráce při datových schránkách, hlasovací lístky voličům, konzultace
problémů s DPH s daňovým poradcem, 5.-6.6. volby, neděle/pondělí 7./8.6. sčítání volebních výsledků, seminář operační program (ROP) starostka, příprava
na zkoušky odborné způsobilosti účetní, jednání s e.ON a žádost o instalaci přechodového odběru el. energie na Hradíšťku (pro letní kino, zarážení hory – do
30.9.2009, dále opět podle potřeby.
Osazení rozvaděče na Hradíšťku, uzavření smlouvy o přechodný odběr el.,
energie na Hradíšťku, montáž elektroměru, jednání s JMK a soukromým auditorem o přezkumu hospodaření obce, práce na prováděcí dokumentaci na rekonstrukci školy, dokončování přípravy pro výběrové řízení, propagace letního kina
(tisk, rozhlas, www stránky, Naše Morava, region, školy, okolní obce, kabelová
TV), dokončení projektu autobusové zastávky pro dodatečné stavební povolení
– nebyla povolena (zbývá vyjádření hasičů), Jablonové – Sviatok Pomoravia,
práce pro DSO – podklady pro členskou schůzi, inventury, náplně práce účetní,
p. Dobšíček, zpracování návrhu změn stanov DSO, příprava členské schůze,
příprava na letní kino – převezení maringotky, umístění v areálu ZD v Týnci,
další jednání s JMK o realizaci komunikace M.N.Ves -Týnec a možnosti dotace
na kanalizaci ve vozovce
Letní kino, členská schůze DSO, revize dětského hřiště Hradíštěk, podpis
úvěrové smlouvy s KB (5 mil. na školu) – předfinancování akce stavební úpravy
školy

Červenec
Výzva k podání nabídek na inž. sítě ul. Hlavní, zastávka autobusu-čekárna
– podklady k dodatečnému stavebnímu povolení, doplněk smlouvy na pojistné
(pracovníci na veřejné služby), příprava na výběrové řízení škola (centrální adresa, indikátory do smlouvy ROP, jednání s poslancem Ing. Suchánkem o změně
investičního záměru (místo fasády WC + elektroinstalace), jednání s JMK o
kanalizaci a komunikaci Hlavní, dohodnuta schůzka a další jednání, jednání
s Jednotou – JUDr. Budínová (věcné břemeno), schůzka na JMK – možnosti
dotace kanalizace Hlavní a výhled komunikace (slíbena podpora), turnaj hasiči
Sekule, Praha ministerstvo financí – investiční záměr škola (záměna fasády za
WC a elektro), kolaudace RD občan, jednání inženýrské sítě Hlavní – možnosti realizace zejména kvůli provozu dopravy - objížďce či nepřerušený provoz
(podle požadavku SÚS bude muset být objížďka, vyřídí se na Policii ČR a MěÚ
– odbor dopravy), doplnění investičního záměru rekonstrukce školy o demografický vývoj a další přílohy – do Prahy, podpis doplňku úvěrové smlouvy s KB,
informace o www obcí – oslovení několika firem o možnosti tvorby stránek
obce, jednání se ZŠ – výhled prací na škole, výstava Ing. Jančar M.N.Ves, další
jednání na JMK Brno o možnosti dotace na kanalizaci Hlavní a výhled budování komunikace (opět slíbena podpora), vinaři – příprava Hradíšťku k Zarážení
hory, příprava svatebního obřadu, JMK – průběžné jednání o Hlavní – další
opět za týden, DSO – účetní a její sídlo v Hruškách, práce na ČOV, dokončení
podkladů pro dodatečné stavební povolení autobusové čekárny (poslední hasiči)
a předání na stavební úřad, průběžné informace zájemcům o podání nabídky
na realizaci stavebních úprav školy, zpracování dokumentů o výsledku výběrového řízení na sítě Hlavní, podpis smlouvy (firma Loučka – nejnižší cenová
nabídka, zahájení přípravných prací), výpověď smlouvy o pojištění obecního
majetku s ČP a oslovení dalších pojišťoven k podání jejich nabídek, příprava a
provedení svatebního obřadu, výběrové řízení na školu, další jednání s JMK o
Hlavní, osobní konzultace vedení účetnictví při pracích na školu – JMK Brno,
konzultace s právničkou (Píža a sítě Hlavní), zpracování dokumentace výběrového řízení škola, příprava veřejného zasedání ZO a dokumentace firmám,
příprava zprávy na ministerstvo financí do Prahy, na ROP do Jihlavy
Srpen
Zpracování výsledků výběrových řízení na školu, informace zúčastněným
firmám, podpisy smluv o dílo, zpracování podkladů pro monitorovací zprávu na
ROP, Třebíč – doklady a podklady pro monitorovací zprávu na ROP a konzultace možné změny ve Smlouvě, poslání všech materiálů dosavadní přípravy prací
na školu do Jihlavy, jednání v Praze na ministerstvu financí – zpráva o výběrovém řízení, předložení smlouvy o dílo, harmonogram, konzultace prací a ceny,
Brno UniCreditbank - založení účtu pro proplacení financí dotace ze státního
rozpočtu, předání staveniště oběma vítězným firmám a zahájení prací na škole,

jednání s ROPem o změně ve Smlouvě se střídavým úspěchem, dohoda o koordinaci prací na škole a vyučování s ředitelkou školy - nabídka alternativního
řešení výuky v kulturním domě a zasedací místnosti obecního úřadu, konzultace Jihlava a ROP-informační panel o modernizaci školy, zadání do výroby
Příprava pro zahájení prací Hlavní – povolení objížďky, zahájení a provedení
kanalizace, vodovodu a plynovodu, oprava křižovatky u Melišů, úprava silnice
před hody (SÚS)
Řešení několika sousedských problémů – starostka, předseda přestupkové
policie
Jednání s finančním úřadem ohledně problémů v DSO-DPH, jednání s JMK
o dotaci pro hasiče – pořízení plovoucího čerpadla, předhodové zpívání, hody
– spolupráce při přípravě
Září
Probíhá stavba kanalizace, vodovodu a plynovodu Hlavní, přípravné dokumenty k volbám (to se ještě nevědělo, že budou zrušeny), stavební komise, jednání s RWE o možnosti dotace – dohodnuta schůzka koncem roku a bude upřesněno její zaměření, objednávka převodu kapličky do majetku obce, dohoda o
rozšíření nájemní smlouvy s Agromoravií na pozemky, které jsme převedli do
majetku obce, nájemní smlouva s firmou ZEFA na pozemky, které užívá, převedení dalších pozemků do majetku obce, denně průběžné kontroly stavebních
prací na škole a Hlavní – spolupráce s firmami a stavebním dozorem
Podpis Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 121 do majetku obce,
jednání s ROP – prodloužení termínu dokončení úprav školy do konce prosince, průběžná spolupráce na pracích ve škole, příprava fakturace k žádosti o 1.
platbu z dotace ROP, zpracování žádosti o Dodatek č. 2 ke smlouvě (termín),
stavební řízení občan, stavební šetření občan – nepovolené zahájení stavby, příprava podkladů k platbě ZŠ – rekonstrukce školy
Říjen
Brno UniCreditBank – materiály pro platbu prací na rekonstrukci školy z
dotace ze státního rozpočtu, jednání s manažerkou projektu školy – podklady k
hlášení o pracích na škole a žádosti o platbu, jednání na MěÚ Břeclav o možnosti změny územního plánu Týnec a podmínkách, jednání s Ing. Gazdíkem
– možnost převodu hřiště do majetku obce za účelem následného pronájmu pro
TJ Sokol Týnec, komise k projednávání přestupků, kontroly školy + fotodokumentace, prohlídka školy rodiče dětí ZŠ a MŠ, další materiály pro ROP o
pracích na škole, kolaudace plynovodu Hlavní, Brno JMK – seminář, možnosti
dotace na výsadbu aleje na ulici Hrušecká (až k Hruškám), zajištění zimní úpravy komunikací, jednání s Policií ČR
Listopad
Prohlídka ZŠ členové ZO, seminář Brno „Rozpočet obcí 2010“, stavební komise, dovoz písku na posyp jeho rozvezení po obci, objednávka cedule

„Komunikace není v zimě udržována“, kontrolní dny škola, změnový list na
ROP – posunutí altánu, finanční řešení státní rozpočet škola – celé tři miliony
zaplaceny, finanční řešení ROP – platba 2,8 mil po kontrole převedena na účet
obce, řešení podmínek úvěru s KB, abychom mohli z 5 mil čerpat opakovaně, vytvoření Směrnice k dotacím pro žadatele, rozšíření pojistného na nové
vybavení učeben školy + altán, konference ROP – starostka, schůzka CHKO
Lanžhot starostka, Dívčí vínek, oprava kanalizační šachty u Ostratických, kontrolní prohlídka školy (SR) před dokončením, měření osvětlení nové učebny,
příprava atestů, protokolů, revizí, podmínek požární zprávy, nový hromosvod +
revize, Rada DSO Týnec, nedodělky BAS, kontrola + nedodělky KEVOS, JMK
Hustopeče starostka
Prosinec
Loutkové divadlo pro děti i dospělé „Jak Barborka čekala na Ježíška“, příprava podkladů pro kolaudaci školy, rozsvícení vánočního stromku – obec, děti,
mužáci, vinaři, komise k projednávání přestupků, předání stavby Rekonstrukce
školy, předání stavby „Stavební úpravy a modernizace učeben ZŠ a MŠ“, příprava rozpočtu DSO, další komise k projednávání přestupků, závěrečná kontrolní
prohlídka školy – stavební úřad, vánoční besídka ZŠ a MŠ, zabijačka Hradíštěk
– vinaři, vánoční koncert na KD - Baťkovi, kolaudační souhlas s užíváním stavby – škola, obě akce, příprava zřizovací listiny pro školu s přílohami, sociálního
fondu, jednání s JMP o koupi plynovodu – podpis kupní smlouvy, zpracování
rozúčtování nákladů na odpady a příprava OZV k případnému přijetí ZO
12.veřejné zasedání
zastupitelstva obce se konalo 25. března 2009, bylo přítomno 12 členů ZO.
Kromě základních bodů zastupitelé projednávali:
- Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2008 (provedly pracovnice
Jihomoravského kraje s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“).
Možnost dotace na CzechPoint (na pořízení nového počítače s příslušenstvím pro potřeby datových schránek a spisové služby, dotace je z EU ve výši
85% nákladů, které mohou být do 93 tisíc) – dotaci jsme obdrželi.
- Dotace ministerstva financí ve výši 3 milionů korun ze státního rozpočtu
na rekonstrukci školy, následně příslušný investiční záměr. Navržené úpravy
vycházely z diagnostického průzkumu provedeného začátkem roku 2008 (Diagnostika, Ing. Jan Kryštof). Zahrnovaly rekonstrukci komínů, výměnu krovů
a střechy, původní záměr nové fasády byl později z důvodu havarijního stavu
elektroinstalací v sociálních zařízeních změněn a nahrazen novými sociálními
zařízeními a elektroinstalacemi. To vše po několika jednáních na ministerstvu
financích s jeho konečným odsouhlasením.

- Poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na stavební úpravy
školy a modernizaci učeben ve výši necelých 5 miliónů korun, s tím související
smlouvu.
- Darovací smlouvu Jednoty, která přispěla částkou dvacet tisíc korun na
chodník před obchodem.
Dále členové zastupitelstva schválili rozpočtové opatření č. 8 z předchozího
roku, výsledky inventarizace obecního majetku, vnitřní směrnice obce, dodatek ke Zřizovací listině knihovny, výhled obytné zóny za ulicí Příkrou, prodej
pozemku o rozloze 11 m2, výpůjčku obecního majetku – kanalizace Dobrovolnému svazku obcí Hrušky a Týnec, rozpočet na rok 2009, možnost grantu
RWE.
Na 13. veřejném zasedání 10. června 2009 zastupitelé obce (10 členů) schválili
- přijetí úvěru ve výši 5 miliónu korun na předfinancování stavebních úprav
školy. Podmínky dotace z Regionálního operačního programu totiž vyžadují
nejprve zaplacení stavebních prací a teprve pak předložení žádosti o platbu,
následně po její kontrole může být akce proplacena z dotace.
- zadávací dokumentaci na obě velké akce stavebních úprav školy
- finanční příspěvek pro TJ Sokol účelově vázaný na údržbu sportovního
areálu
14. veřejné zasedání zastupitelstva (9 členů) 25. června 2009 projednávalo
rozpočtové opatření, závěrečný účet obce za rok 2008, dodatek ke smlouvě
o dotaci z ROP na stavební úpravy školy, žádost o odkoupení části pozemku
(zahrady, později nebylo provedeno z důvodu vzetí žádosti zpět), žádost zahrádkářů o finanční podporu (neschváleno), stavební akce na ulici Hlavní (prodloužení vodovodu, plynovodu a kanalizace k obytné zóně), rozpočtový výhled
na období 2010-2015.
15. veřejné zasedání zastupitelstva 6. srpna 2009 (9 členů)
schválilo výsledky výběrových řízení - výběr dodavatelů na akce „Rekonstrukce ZŠ Týnec“ a „Modernizace ZŠ Týnec, stavební úpravy a modernizace
učeben“. Každá akce měla své výběrové řízení.
Výzvy byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu, www stránkách
obce a centrální adrese. Na obě akce byly poslány nabídky pěti firmám.
Materiály k první akci si vyžádaly tři firmy, které také nabídku podaly. Na
základě kritérií výběrového řízení (cena) byla vybrána firma BAS Hodonín.
Ke druhé akci si materiály k podání nabídky vyžádaly čtyři firmy, nabídku
podaly dvě z nich. Komise pro výběrové řízení vybrala jako nejvhodnější nabídku (nejnižší cena) firmu KEVOS Třebíč.

16. veřejné zasedání bylo 21. září 2009 a osm zastupitelů schválilo
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci z Regionálního operačního programu
- posunutí termínu dokončení stavebních úprav na škole do konce prosince
2009,
- Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku do majetku obce – jedná se o
pozemek pod komunikací od ulice Hlavní dolů ke kostelu
- doplatek schodolezu ve škole, rozpočtová opatření č. 1, 2, 4, 5, 6, záměr
prodeje pozemků v obytné zóně za ulicí Příkrou
17. veřejné zasedání 15. prosince 2009:
zastupitelé obce v počtu 12 členů schválili dvě smlouvy o poskytnutí dotace
pro hasiče v Týnci na nákup plovoucího čerpadla (padesát tisíc) a za požární zásahy, rozpočtová opatření č. 7 a 8, dvě žádosti o koupi pozemků (obě
žádosti neschváleny), inventarizační komise k inventarizaci obecního majetku,
rozpočtové provizorium na rok 2010, sociální fond obce, zřizovací listinu školy
v Týnci, kupní smlouvu o odprodeji nově vybudovaného plynovodu na ulici
Hlavní firmě JMK Net, záměr změny č. 3 územního plánu obce Týnec a obecně
závaznou vyhlášku 1/2009 o odpadech
Všechny zápisy nebo usnesení byly po dobu delší než je zákonná lhůta 15
dnů po uskutečněném zasedání vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu i na
www stránkách obce. Na požádání může kdokoliv z občanů do zápisů nahlédnout. Jsou uloženy u starostky.
Hana Zoubková

Nejdůležitější akce obce v letošním roce
Po novém roku, jakmile dovolilo počasí, pokračovali dělníci v úpravách
interiéru a venkovních úpravách kulturního domu. Ve vestibulu dali novou dlažbu a nový obklad schodů, vybudovali bezbariérový vstup do kulturního domu,
položili opět novou dlažbu, schody, osadili nové zábradlí. Podstatně upravili
oba boční přístupy do kulturního domu včetně nových schodů, dlažby a dveří.
Firma E.ON provedla obnovu vedení nízkého napětí na Hradíšťku. Stávající vedení bylo demontováno včetně podpěrných bodů (sloupů, které patřily
firmě) a nahrazeno kabelovým vedením.
Na podpěrných bodech bylo však veřejné osvětlení v majetku obce. Zastupitelé obce proto rozhodli vedení pro veřejné osvětlení řešit rovněž položením
do země. Po diskuzi s vinaři na Hradíšťku vybrali sloupy a osvětlovací tělesa,
která nyní Hradíštěk už osvětlují. Byla zabudovaná el. rozvodná skříň 220/380
V s ovládáním souběžně s veřejným osvětlením i možností ručního ovládání.

Stavební úpravy základní a mateřské školy v Týnci
Tento původní projekt byl z důvodu požadavků poskytovatelů dotací rozdělen
na dva projekty („Rekonstrukce ZŠ Týnec“ a „Modernizace ZŠ Týnec, stavební
úpravy a modernizace učeben“).
K oběma projektům bylo nutné podrobné a náročné zpracování dalších podkladů a změn, pečlivá příprava výběrových řízení, rozpočtů, podrobné prováděcí
projekty apod. V důsledku souběhu dotací se náročnost přípravy výrazně zvýšila.
Záměr opravy fasády byl nahrazen účelnější rekonstrukcí sociálních zařízení a
havarijní elektroinstalace v nich, což si vyžádalo vypracování nového investičního
záměru.
Po všech přípravách bylo provedeno výběrové řízení začátkem srpna a po zákonné lhůtě byly zahájeny stavební práce.
Vedení obce nabídlo škole možnost náhradních prostor k výuce v místnostech
na kulturním domě a v zasedací místnosti obecního úřadu. Bylo dohodnuto, že v
případě potřeby toho škola využije.
Nikomu z účastníků nebylo příjemné, že práce probíhaly za provozu školy.
Maminky dětí ze školky byly velmi nespokojené, našim záměrem však určitě nebylo chovat se necitlivě k dětem, ovšem úpravy školy právě pro děti jsme považovali za natolik důležité, že jsme spoléhali na jejich pochopení. Samotné děti žádnou
nespokojenost neprojevovaly a újmou netrpěly, v chřipkovém období, kdy některé
školy v okolí byly pro vysokou nemocnost uzavřeny, naše škola i školka s výjimkou
jednoho dne byla docela naplněna.
Jaké úpravy tedy byly ve škole provedeny bez ohledu na dotační tituly?
Budova školy byla především „ozdravena“ shora i zdola:
Celá střecha byla vyměněna, protože původní krytina byla „načechrána“, malé
hřebíčky, kterými byla přibita ke střešním latím, byly vytaženy, střecha se větrem
nadzvedávala a hrozilo, že brzy uletí. Odborník-diagnostik jednoznačně doporučil
střechu vyměnit. Podobně krovy – vazné trámy byly nahrazeny novými ocelovými, špatné prvky krovu – krokve, kleštiny (některé byly vskutku hodně prohnilé)
nahrazeny novými dřevěnými. Všechny prvky krovů, nové i stávající, byly ošetřeny
prostředkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám.
Budova školy byla izolována vodorovnou i svislou hydroizolací. V suterénu,
ze kterého dýchala hniloba, plíseň a vlhkost, jsme očekávali problémy s vodou,
skutečnost však daleko předčila nejhorší představy. Stále jsme naráželi na záhadné
zdroje vody, pozůstatky částí staré kanalizace, nedefinovatelné funkční či nefunkční
koryta a roury, všude byla voda. Stavbyvedoucí se stavebním dozorem operativně
řešili každý problém a vodu ze suterénu odvedli drenážemi a kanalizací do kanalizační stoky vybudované vloni. Tady byly nejnáročnější práce díky vzniklým problémům a způsobily další časové prodloužení prací.

Celý suterén byl prohlouben tak, aby zde byla vyhovující podchodná výška, je
zde nová elektroinstalace se všemi požadovanými nouzovými světly, osvětlením
a pochopitelně nová dlažba i nové dveře, některé protipožární. Vzhledem k plánovanému využití těchto prostor bylo zavedeno také ústřední topení a instalováno
několik umyvadel.
V suterénu byla vybudována šatna, kterou děti vcházejí do školy zvenku po
nových schodech, zde se přezují a na nové věšáky pověsí kabáty, pak v čisté obuvi
mohou jít do tříd. Kotelna se změnila k nepoznání - vypadá jako učebna, výrazně
získala na svém vzhledu, je nyní čistá, vymalovaná, upravená a prostorná, se dvěma
malými místnostmi pro uložení nářadí k úklidu. Z další místnosti je nyní učebna pro
„rukodělné“ práce dětí, je vybavená pracovním nábytkem pro žáky a třemi ponky.
V poslední místnosti sklad brambor se škrabkou pro potřeby školní kuchyně.
V obou podlažích školy byla zásadním způsobem zrekonstruována všechna
sociální zařízení: z důvodu jejich mokrých zdí byly omítky vybourány a otlučeny
na zdivo, které bylo ošetřeno sanační omítkou proti vlhkosti, byly provedeny nové
rozvody vody a odpadů, nová dlažba a obklady, nové zařizovací předměty včetně
sušáku na ruce, WC pro invalidy, sprchy a úklidové komory, také všechny dveře.
Byla zde komplet vyměněna vadná elektroinstalace. Místnosti byly samozřejmě na
závěr vymalovány. Děti mají krásná nová WC ve dvojí barvě – oranžově laděná pro
děvčata a v zeleném tónu pro chlapce.
Mateřská škola rozšířila svoji třídu a získala nový nábytek pro hraní dětí, skříňky
a police pro uložení hraček, různé herní prvky, matrace na spaní. Další učebna v
přízemí byla uvolněna pro sportovní aktivity dětí ze školy i školky.
Škola získala krásný nábytek do jedné třídy, tabule na malování, učitelé nové
katedry se židlemi, byla zřízena nová PC učebna a vybavena nábytkem, počítači
(notebooky), projektory, novou tabulí.
Ve školní zahradě byl postaven půvabný altán, který bude sloužit jako učebna v
přírodě. K němu patří rovněž vybavení stoly s lavicemi a tabulí.
Škola na první pohled není příliš změněna, protože není nazdobena fasádou.
Provedené práce jsou však účelnější než pěkný vzhled povrchu. Ten se provede
později. Potřebuje také další opravy – nová světla do zbylých tříd, zbytek elektroinstalace, vymalování, staré dveře také nejsou v pořádku, dlažba na chodbě, atd. To se
dá opravovat postupně.
V průběhu prací byla velmi dobrá spolupráce mezi vedením školy, obce a stavbyvedoucím. Vzniklé problémy jakéhokoliv rázu, i s pracovníky, se řešily operativně.
Děkuji vedení, všem učitelkám i ostatním pracovnicím školy, školnici, která
měla nejvíce práce s náročným úklidem, větráním o víkendech a svátcích, za vstřícnost a dobrou spolupráci, i rodičům, kteří pochopili náročnost stavebních úprav, za
toleranci a shovívavost.
Hana Zoubková

Zprávy ze školy:
Školní olympijské hry
Od pondělí 14.9. jsme díky stavebním pracím na naší školičce měli umožněno provizorní vyučování v místním Kulturním domě. Využili jsme tak situace a příjemného podzimního počasí k projektovému vyučování „Olympijské
hry,“kdy jsme si, mimo vyučování, povídali o historii Olympijských her a jejich
ideí.
Ve středu jsme uspořádali „Školní olympijské hry“, při kterých jsme se skvěle pobavili. Vyhlášení nejlepších sportovců se účastnila jako „Čestný host“ starostka obce Týnec Mgr. Hana Zoubková.
Děkuji všem zúčastněným za skvělou atmosféru a těším se na další ročníky
Olympiády.
Kateřina Bartošová
Vánoční dílna a rozsvěcení Vánočního stromku
V pátek 4.12. se v Týnci v 17.30 rozsvěcel Vánoční stromeček,u kterého
jsme si zazpívali koledy.Potom jsme se svorně i s rodiči odebrali do školy,kde
jsme měli již tradiční Vánoční dílnu.Děti z mateřinky vyráběly vánoční svícny a
přáníčka a školáci pekli a zdobili perníky,vyráběli adventní věnce a věnovali se
také vánoční magii.Pouštěli lodičky po vodě,krájeli jablíčka a to vše za doprovodu krásných českých koled.Potom jsme se odebrali do třídy,kde jsme si ustlali
a usnuli při vánoční pohádce...
-ZŠ

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PŘI MRS MO TÝNEC
Kroužek pravidelně navštěvuje 10-15 mladých rybářů. V zimních měsících
tráví děti spolu se svými vedoucími /P. a P. Zugárkovi/ sobotní odpoledne v klubovně, kde se učí poznávat ryby, rostliny a živočichy nebo na kulturním domě,
kde trénují rybolovnou techniku.
V průběhu celého roku se účastníme rybářských soutěží a akcí. V lednu se 8
dětí z Týnce zúčastnilo halové soutěže v rybolovné technice ve Znojmě. Navázali jsme na úspěšný předchozí soutěžní rok a naši borci vybojovali 5 medailí:
1.místo žáci D.Skokan, 2.místo žáci J.Mráz, 2.místo dívky K.Kaňová, 3.místo
dívky I.Zugárková, 3. místo dorost I.Pálka.
V dubnu jsme zahájili lovnou
sezonu rybářskými závody v Týnci. V jarních měsících jsme ještě zavítali na
rybářské závody mládeže do Tvrdonic, Lednice, Rakvic a na Včelínek do Břeclavi.
Na konci května nás čekala soutěž „Stříbrný naviják“ v Lednici. Zde naše
dvě družstva tři dny bojovala s družstvy z Lednice, Znojma a Jevišovky. Sou-

těžilo se v rybářských znalostech, poznávání ryb,rostlin a živočichů, v lovu ryb
a v rybolovné technice.
Naše 1. družstvo ve složení D. Skokan, A.Blažek, J.Mráz, P. Mráz, K.Kaňová
a I. Zugárková získalo v kategorii družstev zlaté medaile a putovní pohár. Dále
získali medaile: 1.místo dívky I. Zugárková, 3.místo dívky K. Kaňová, 2.místo
žáci D.Skokan, 3.místo žáci P.Mráz. Druhé dužstvo z Týnce ve složení I.Pálka,
M. Anderle, D. Juráček, B.Hasil obsadilo 5.místo.
Náš nejúspěšnější závodník Dominik Skokan byl v červnu členem týmu za
Jihomoravský kraj na národním kole soutěže Zlatá udice 2009.
Poslední týden v červnu trávilo 11 dětí na rybářském soustředění na sportovním rybářském revíru Jestřábice společně s dětmi z Lednice. Zde jsme si
kromě chytání ryb zasoutěžili v rybolovné technice, ve střelbě ze vzduchovky
a různých zábavných soutěžích. Poslední den jsme absolvovali noční stezku
odvahy.
Po prázdninách jsme do Jestřabic zavítali ještě jednou na soutěž „Jestřabický
cejnobijec“, kde se nám moc nedařilo, ale setkali jsme se s panem Milanem
Tychlerem /feedrový specialista/, který nám věnoval svoji poslední knihu.
Rádi přivítáme kluky i děvčata, kteří rádi chodí na ryby, chtějí se o nich
dozvědět co nejvíc a rádi by měli rybářský lístek! Členem rybářského kroužku
se mohou stát děti od počátku školní docházky po podání přihlášky. Rybářský kroužek v Týnci nabízí dětem zajímavé a smysluplné využití volného času,
spoustu akcí a zábavy.
Děkujeme paní starostce za finanční podporu od Obecního úřadu v Týnci!
Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Petr Zugárek

MRS MO TÝNEC INFORMUJE
Naše organizace měla v r. 2009 132 členů dospělých, 11 členů mládež 16-18
let a 18 členů mládež.
Prodej členských známek a povolenek na rok 2010 se uskuteční vždy od
17.00 h na Rybářské baště:
28.12.2009, 2. 1. 2010, 16. 1. 2010, 30. 1. 2010, 13. 2. 2010, 20. 2. 2010, 27.
2. 2010
Přihlášky za člena MRS vydává p. Ondřej Kulhavý nebo p. Petr Zugárek.
Výroční členská schůze se svolává na 28. 3. 2010 v 10:00 h na KD v Týnci.
Dále připomínám brigády: 9.1.2010, 23.1.2010, 6.2.2010, 20.2.2010 vždy v
8:00 h, v případě potřeby možnost odpracování hodin při sekání ledu.
Rád bych tímto poděkoval všem občanům za hojnou účast na výlovu
31.10.2009 a obecnímu úřadu za celoroční spolupráci.
Za naši organizaci přeji všem pohodové Vánoce a v novém roce zdraví a
štěstí.
Petr Zugárek

Zpráva TJ Sokol Týnec za rok 2009
Před rokem, v únoru 2009, byl výbor doplněn o L. Pretóryho, takže pracoval
ve složení: P. Sláma, Z. Polách, P. Hrubý, O. Schillink, P. Polách, L. Pretóry.
Výbor zasedá každou středu u Melišů a členové TJ mají možnost zde podávat náměty, rady či připomínky k činnosti.
Mládež:
Z důvodu nedostatečného počtu mladých adeptů fotbalu v Týneci jsme se
vydali cestou spolupráce se Sokolem Kostice. Do Kostic kromě hráčů dojíždí i
trenéři a vedoucí: T. Ořeský, P. Procházka a P. Hrubý. V současné době probíhají
jednání, jak součinnost udělat v rámci platné legislativy.
Dospělí:
Po podzimní části sezóny 08/09 se mužstvo nacházelo v tabulce III. třídy na
12. místě: 14 zápasů 3-3-8, 12 bódů a tudíž se hrálo o udržení.
Na jaře 2009 byl kádr doplněn o J. Pospíšila z Dolních Bojanovic, což mělo
přinést góly do sítí soupeřů a to se taky stalo. Mužstvo začalo vítězit, vyhrálo
sedm zápasů v řadě. Např. zvítězili jsme v Zajičí 4:0 (tehdy lídr tabulky), s
postupujícími Novosedly 4:4, Mor. Nová Ves „B“ 8:1. V jarní části skončilo
mužstvo na 2. místě: 12 zápasů 9-1-2 35:18 28 bodů a celkově 4. Místo při skóre
49:44 a 40 bodů a o branky se podělili J. Pospíšil 13x (pouze 12 zápasů), M.
Málek 11x, P. Sláma 4x, P. Mráz, Z. Pálka, P. Polách 3x, R. Omasta, S. Hrabě,
L. Pretóry 2x, J. Veselý a P. Zugar 1x
V létě se vrátil z hostování z Ladné M. Polách, z Mor. Nové Vsi. Pospíšil
a nově se zapojili do přípravy A. Mlýnek, P. Vašíček, J. Helešic, J. Janulík. Na
hostování z Ch. Nové Vsi přišel P. Hruška a realizační tým doplnil bývalý týnecký hráč F. Surý. Na hostování do rodného Lanžhota odešel P. Mraz a činnost v
Týnci ukončil P. Zugar. Dále nepokračují i L. Žůrek a R. Janulík.
Na počest 80. Výročí organizované kopané v Týnci jsme uspořádali pohárový turnaj za účasti Slezanu Jindřichov, Baníku Mikulčice, FK Mor. Nová Ves
a domácího mužstva. Vítězem se stal po penaltách FK Mor. Nová Ves, naše
družstvo skončilo třetí po vítězství nad Mikulčicemi. Po vyhlášení výsledků
zábava pokračovala ve večerních hodinách v disko rytmu.
Do nového ročníku 2009/2010 jsme po úspěšném jaře vstupovali s velkým
optimismem, ale opak se stal pravdou. Tři prohry na začátek, až na hody vítězství proti Kosticím. Ale to už u mužstva nebyl trenér F. Gál. Zastupujícím trenérem se stal F. Surý, který vedl mužstvo do října, kdy se trenérské funkce ujal
A. Jánoš. Ukázalo se, že kádr mužstva je velice úzký a každá nepřítomnost je
hodně znát (vyloučení B. Helešic, K. Kratochvíl, zranění B. Helešic, S. Hrabě,
pracovní povinnosti P. Sláma, L. Pretóry), takže mužstvo hraje vlastně to co
před rokem, viz tabulky.

Nejlépe střílející hráči J. Pospíšil 6x, J. Veselý 5x, M. Málek, M. Polách 4x.
V létě jsme ještě uspořádali pohárový turnaj bývalých hráčů jako „ Turnaj vinných mušek“ za účasti fotbalistů z Mor. Nové Vsi, Tvrdonic a Kostic.
Starší garda se schází od jara do podzimu v neděli dopoledne na fotbálek,
který slouží pro zdraví a pro „udělání si žízně“.
Jako každý rok i teď připravujeme na parkovišti u hřiště kluziště pro veřejné
bruslení.
Byly zakoupeny cvičební posilovací pomůcky pro cvičení žen a dívek, které
probíhá na kulturním domě.
Informace o výsledcích, kádru, sestavách uveřejňujeme na nově zřízených
webových stránkách www. sokoltynec.cz.
V současné době aktualizujeme členskou základnu a připravujeme volební
valnou hromadu, která se uskuteční asi v únoru 2010.
Na závěr chci poukázat na věčný nešvar mezi naší ,mládeží. Nechodí na
hřiště sportovně se vyřádit, ale páchat zlo: vykopnuté dveře, rozbitá svítidla,
otrhaná oplechování střechy a okapy, zničená udírna, rozházené sedáky u ohniště, malby na fasádě, jízda smykem auta po hrací ploše a házení všech možných
předmětů do Kyjovky.
Chci tímto vyzvat všechny slušné občany, aby si při procházkách okolo
p p
p
p
hřiště všímali této
#
Tým
Z
V
R
P
Skóre
B
nekalé
činnosti
1.
Sokol Zajeþí
13
12
0
1
34:11
36
2.
Moravský Žižkov
13
7
3
3
31:22
24
mládeže u kabin a
3.
Sokol Pavlov
13
7
3
3
26:18
24
případně poukázali
4.
Sokol Lanžhot B
13
7
2
4
33:17
23
5.
Palavan Bavory B
13
6
4
3
28:19
22
na pachatele.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Staroviþky
Sokol PĜítluky
Sokol Tvrdonice B
FK Moravská Nová Ves B
Dynamo Drnholec
Sokol Týnec
Sokol Dolní Dunajovice
Sokol Kostice B
Slavoj Podivín B
09.08. 10:00
16.08. 16:30
23.08. 16:30
29.08. 00:00
05.09. 00:00
12.09. 00:00
19.09. 00:00

5
5
5
5
4
4
3
3
1

4
4
3
2
2
1
3
1
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ne
Ne
Ne
So
So
So
So

8.

So 26.09. 00:00

Týnec

9.

So 03.10. 00:00

Bavory B
Mor. Nová Ves
Týnec
B
Týnec
Drnholec
M. Žižkov
Týnec
Týnec
Tvrdonice B

10. So 10.10. 00:00
11. So 17.10. 00:00
12. So 24.10. 00:00
13. So 31.10. 00:00

Lanžhot B
Týnec
Pavlov
Týnec
Zajeþí
Týnec
PĜítluky

13
13
13
13
13
13
13
13
13

Týnec
Staroviþky
Týnec
Kostice B
Týnec
Podivín B
Týnec
Dolní
Dunajovice
Týnec

4
4
5
6
7
8
7
9
10

4:1
3:5
2:0
4:1
4:3
2:2
4:0
3:2
3:1
4:0
2:1
0:3
0:4

26:20
19:16
26:23
17:31
16:19
22:36
19:24
16:30
13:40

19
19
18
17
14
13
12
10
5

Prosinec 2009
Zdeněk Polách,
místopředseda TJ
Sokol Týnec

Folklorní krúžek Pohárek
Jen krátce bych se chtěla zmínit o činnosti FK Pohárku v loňském roce.
Rok 2008 byl pro nás, řekla bych výjezdní. Podívali jsme se do Čech, do obce
Klenčí, na slavnosti chodských dudáků, kde jsme se dočkali velmi srdečného
přijetí a obdivu naší práce. Na slovenské Podbranči, jsme vystupovali přímo
na zřícenině hradu Branč,která vyčnívá vysoko nad překrásnou myjavskou krajinou. Vystoupení jsme si užili také na mezinárodním folklorním festivalu v
Jablunkově, kde bylo veselo a pokoštovali jsme jejich medovinu. Naše tanečky
jsme ukázali publiku i na dalších akcích - v Hodoníně, Sekulách, Moravském
Žižkově, dále na Dnu lidových řemesel a předhodovém zpívání v Moravské
Nové Vsi a u nás v Týnci. Na všech těchto místech jsme důstojně reprezentovali
náš kraj a obec.
Letos jsme si zatancovali především na domácí půdě. Začalo to v květnu na
tvrdonských slavnostech, kde jsme vystupovali s folklorními krúžky a soubory
z širokého okolí v nedělním programu nazvaném „Rok na Podluží“. My jsme
zde předvedli 2 pásma – Asendu a Svatbu na Podluží. Další naše vystoupení se
uskutečnilo v Poštorné, kde Koňaré slavili 10. výročí založení jejich slováckého
krúžku. Následovalo vystoupení v Mutěnicích na Dnech vína a v Lednici na I.
Mezinárodním folklorním festivalu. V srpnu nastala smršť předhodových zpívání, takže jsme si zatančili hned 3krát, a to v Prušánkách, Hruškách a samozřejmě
v Týnci, kde jsme ukázali nové pásmo Kopanice, které jsme tento rok nacvičili.
12. prosince vyjeli někteří naši sólisté (Štěpánka a Rosťa Pšovský a cimbalista
Fana Kobzík) na předvánoční zpívání do Velké nad Veličkou, kde si zazpívali 3
vánoční písně a sklidili velký srdečný potlesk.
V létě jsme uskutečnili 5 ti denní soustředění v družební obci Jablonové, kde
jsme na návsi zazpívali a předvedli několik ukázek našich tanců. Pan starosta
nás za to pohostil v místní hospodě. Nový rok oslavíme společně v Krkonoších,
a jak jinak než zpěvem a tancem.
V příštím roce nás čeká hromada práce, protože mimo jiné budeme připravovat první celovečerní vystoupení - koncert k 5. výročí založení FK Pohárek.
Měl by se uskutečnit v říjnu 2010, ale již teď Vás všechny srdečně zveme na
tuto akci. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
Do našeho krůžku stále přicházejí noví členové. Zveme všechny, kteří si s
námi chtějí zatančit. Zkoušky Pohárku jsou každý pátek v 19.00 hodin na kulturním domě.
FK POHÁREK VÁM VŠEM PŘEJE POKOJNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ZDRAVÍ A ALESPOŇ 365 PŘEKRÁSNÝCH DNÍ V ROCE 2010
Za krúžek Pohárek
manželé Kobzíkovi

PODĚKOVÁNÍ
Děti mateřské školy děkují za nákup hraček a finančních příspěvků sponzorům: firma Urbánek Týnec, Agromoravia M.N.Ves, rodiče Frýdkovi, Věra
Doležalová, STMONT Kyjov, TOPTERM Kyjov, BV Výtahy Brumovice, pastelek paní Věře Pretóryové a desek na kreslení paní Květoslavě Blažejové, ul.
Hlavní.
Cabalová

INFORMACE
Odečet vodoměru
Koncem prosince a začátkem ledna 2010 bude pracovník obce (Oldřich Nešpor) provádět odečet stavů vodoměrů za účelem fakturace stočného za rok 2009.
Prosíme o vstřícnost a spolupráci.
Děkuji.
Hana Zoubková
Rozúčtování poplatků za odpad
Na základě rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu za loňský
rok 2008 rada obce navrhla přehodnotit stávající poplatky za odpad v současné
výši 350,-Kč na poplatníka a rok.
Náklady na sběr a svoz netříděného odpadu za rok 2008 byly 520 815,-Kč,
počet poplatníků ke konci roku 2008 byl 1052, což je náklad 495,-Kč na poplatníka a rok 2008.
Letos k začátku prosince byly dosavadní náklady 524 198,-Kč a do konce
roku budou určitě ještě další výdaje.
Rada navrhuje zvýšit poplatek za odpad na hodnotu 400,-Kč na poplatníka a
rok 2010. zastupitelstvo schválilo poplatek za odpad ve výši 400,-Kč na osobu
a rok 2010 obecně závaznou vyhláškou č. 1/2009.
Na zvýšení poplatků mají vliv i občané, kteří ukládají do kontejnerů i
nevhodné věci: do kontejneru na sklo bundy, sedačky, hadry, do kontejneru na
plasty mrtvá zvířata (!!!) do papíru lahve, plasty. Velmi těžké je pak Hantálům
vysvětlovat takové chování. Přestože poplatky za odpad se počítají z netříděného odpadu, finanční příjem za tříděný odpad obecní pokladnu také ovlivňuje.
-zou

Společenská kronika
Narozené děti
Anna Juráňová
Tomáš Dolíhal
Eliška Kotlaříková
Lucie Salajková
Michaela Netopilíková
Alexandra Svatava Kalinová
Štěpán Frýdek
Úmrtí
Terezie Jurkovičová (96 let)
Františka Kučerová (89let)
Zdeňka Kaňová (64 let)
Bohuslava Nosálová (86 let)
Jan Láníček (78 let)
Jan Vlk (51 let)
Eliška Kobzíková (83 let)
Jan Rabuch (77 let)
Anna Brzáková (74 let)
Jaromíra Zugarová (79 let)
Rodáci z Týnce: Emilie Straková, Jindřiška Surá, Vojtěška Blažejová, František Brzák, Pavel Hluchý, Aurea Průdková, Miroslav Grufík, Růžena Surá
Sňatky
Bylo uzavřeno 5 sňatků, v nichž alespoň jeden z manželů byl občan Týnce.
František Trojan + Martina Žůrková
Marek Jurkovič + Lenka Trechová
Petr Bureš + Alena Kupsová
Zdeněk Karas + Eva Švirgová
Ondřej Koubek + Miroslava Hávová
Miroslav Trubač + Kristýna Kučerová
Filip Létal + Kateřina Geierová
Rozvody
Byla rozvedena tři manželství.

Významná výročí narození
50 let
Kalužík Lubomír
Kalužíková Ludmila
Kaňová Alena
Kobzík Bohumil
Kobzíková Zdeňka
Kučerová Jiřina
Nešpor Zdeněk
Oslancová Ivana
Oslanec Milan
Petrlová Hana
Pošustová Zuzana
Trčka Jan
Trlica Zdeněk

60 let
Bartůněk Bohuslav
Baťka Stanislav
Čevela Ladislav
Jurkovič Ladislav
Kotlařík Jan
Majzlík Josef
Netopilíková Hana
Prajková Drahomíra
Růžička František
Strmiska Stanislav
Šmídová Eva
Vysocká Helena

70 let
Blažej Jan
Brzáková Helena
Hrdlička Ludvík
Mráková Veronika
Nešpor Jan
Trlicová Ludmila
Vala František

80 let
Kociánová Marie
Topič Rudolf

90 let
Lincová Anna

95 let
Košťálová Marie

Všem upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Hana Zoubková
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Vážení spoluobčané,
přejeme vám šťastné a pohodové Vánoce strávené v klidu a míru v rodinném kruhu, obklopeni láskou a přízní svých nejbližších, do nového roku hodně zdraví, úspěchů a štěstí.
Mgr. Hana Zoubková, starostka
Stanislav Strmiska, místostarosta

