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52. ČÍSLO
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Zprávy z radnice
Program rady obce od vydání posledního zpravodaje:
Konec dubna
Poplatky za odpad, návrh na restaurování pomníku v parku, plnění rozpočtu, směna pozemku, činnost knihovny, podklady pro žádost na dotaci na opravu kabin na hřišti, deratizace kanalizace v obci, zástavba ulice
Hlavní, ukazatel rychlosti (poskytnutá dotace z JMK, dotace od firmy Urbánek), rozpočtový výhled
Květen
Veřejná sbírka Sára – prodloužení do 2.6.2008, podklady pro žádost o
dotaci (prodloužení kanalizace, odkanalizování školy), pasport místních
komunikací, faktury 04/2007, plnění rozpočtu, nová administrativní síla
na OÚ, dětský den, svatební obřad, vítání občánků, povolení reklamy, předání opěrné zdi a chodníku u KD, statistické měření rychlosti - vyhodnocení, smlouva o dotaci pro hasiče (JMK poskytl 50 tisíc Kč), rozpočtová
opatření č. 3, program veřejného zasedání ZO, účet ČZS Týnec, odstranění stromu na Hradíšťku a úprava stromů v obci, směrnice o cestovních
náhradách, převod pozemků do majetku obce
Červen
Došlé faktury 05/2007, hodnocení průběhu 4. veřejného zasedání ZO,
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, cena informačního značení obce (celková hodnota 138 400,-Kč, 80% dotace, zbývajících 20%, tj
27 680,-Kč bude z rozpočtu obce), činnost základní školy, záměr opravy kanalizačních šachet, zídky u KD a chodníku, smlouva o grantovém
příspěvku MND (57 000,-Kč), služby na výběrové řízení – prodloužení
kanalizace, příspěvek Charitě Břeclav, rozpočtové opatření č. 5, Jabloňové,
dopravní situace u Dvořákových
Červenec
Záměr rybářů, žádost o úpravu stromů na dvoře OÚ, informace o Vesnici roku, o jednání s Povodím Moravy (možnost čištění Kyjovky, propustky), žádosti o povolení ke kácení stromů, komise na otevírání obálek při
výběru firmy na zhotovení kanalizace Školní, u hřbitova a Luční, komunikace Vinohradní, plnění rozpočtu 01-06/2007, rozpočtové opatření č. 6
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Srpen
Výsledek výběrového řízení na kanalizaci (ze tří firem firma Loučka),
smlouva o dílo - kanalizace, žádost o povolení ke kácení dřevin, výsledek
výběrového řízení komunikace Vinohradní (ze tří firem vybrána firma
Strabag), smlouva o dílo na komunikaci Vinohradní, kalové čerpadlo pro
SDH, smlouva: „Naše Morava“ (prezentace obce na www stránkách), informace o projektu na Hradíštěk (žádost na Nadaci VIA), plnění rozpočtu
01-07/2007, došlé faktury za 07/2007, rozpočtové opatření č. 7, stavební
dozor na kanalizaci
Září
škoda na autě (způsobená naším pracovníkem), smlouva s Českou
pojišťovnou, problém rozhlasu, záchranný prapor v Bučovicích (dopis
hejtmanovi o zachování praporu), pochůzka s občany ul. Vinohradní před
zahájením stavby, převod pozemku pod komunikací ke kostelu do majetku obce, dohoda o spolupráci s Policií ČR, dotace JMK na kanalizaci (950
tisíc), možnost úpravy zeleně na ulici Sportovní a na hřbitově, předhodovní zpívání, program 5. veřejného zasedání ZO,
Říjen
Závěry 5. zasedání ZO, OZV č. 3 o místním poplatku (ponechali jsme
poplatek ve stávající výši) , žádost „Mamina klubu“ o pronájem místnosti
na KD, žádosti o vykácení stromů, vánoční koncert Zdounečanka, stav
dluhové zátěže obce, kontrola VZP, plnění rozpočtu do konce září 2007,
volba přísedící pro okresní soud v Břeclavi, zkoušky na KD pro Dívčí vínek, možnost úpravy Hradíšťku, kalendáříky 2008, otázka oprav na budově základní školy (nutno řádně zpracovat rozbor a návrh), divadelní
představení Ženský zákon, žádost o dotaci na CD souboru Dubina (zamítnuto), žádost o klíče na KD (Mamina klub), provoz na kulturním domě,
průběžný přezkum hospodaření, rozpočtové opatření č. 9, pracovníci VPP,
fakturace stočného, vstupné na vánoční koncert (70,-Kč)
Listopad
Činnost TJ Sokol Týnec, záměr pořízení sekačky na trávu, nabídka studie rekonstrukce obecního úřadu (zatím nepřijata), žádosti o povolení ke
kácení dřevin, úhrada faktur na komunikaci Vinohradní, dodatek smlouvy o dílo na kanalizaci, žádost farního úřadu Mor. Nová Ves (příspěvek na
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generální opravu varhan v Týnci), inventarizační komise, smlouva s Nadací VIA (dotace 210 tisíc Kč na úpravu Hradíšťku), dílčí plnění rozpočtu,
rozpočtové opatření č. 10, Mikulášská zábava, plakát Týnce s popisem ulic
(je objednán, hodláme nechat vyrobit vývěsku, vyvěsit na zastávce a na
Návsi) , setkání Týnců v Týnci nad Sázavou v červnu 2008
Prosinec
Žádost o povolení ke kácení dřevin MND, rozpočtové provizorium
2008, rozpočtové opatření č. 11, faktury za listopad

Činnost OÚ
Květen
Rada starostů RP, JMK – projekt kanalizace, opětovné jednání s MND
o mostu (projekt, rozpočet), jednání s VŠZ – výsadba v obci, úprava hřbitova, parku, Sportovní, Hradíštěk, objednávka auditu u JMK – průběžný
v roce 2007 i závěrečný za rok 2007, příprava na kongres SMO – jednání
ve Velkých Bílovicích, stavební úřad – dělení pozemků, stavební komise
– RD Vinohradní, Den matek – ZŠ na KD, přestupková komise (pozvaní
se nedostavili), druhá splátka Hruškám na DSO (1,6 mil.), předsednictvo
SPOV JMK Brno – starostka, správní řízení – rušení trvalého pobytu 6 občanů, svatební obřad na našem OÚ (po 25 letech), návštěva z Jablonového
– pozvání na Slavnosti Pomoravia (zúčastní se vedení obce, mužáci a Pohárek s cimbálovou muzikou, jednání s JMP o možnosti finanční podpory
při prodloužení plynovodu, účast na kongresu Svazu měst a obcí v Hradci
Králové (starostka), jednání se zástupci vinařů o oblastní výstavě vína v
roce 2008, oprava podkladů pro dotaci (stavební povolení nutno opravit
na vodoprávní řízení), stavební úřad – vodoprávní řízení na kanalizaci,
Česká spořitelna – dočerpání úvěru pro převod zůstatku na DSO (dorovnání Hruškám), rušení trvalého pobytu, čištění Brodidla, čištění kanalizace (VaK). vítání občánků, rada starostů RP, jednání o dokončení opravy
komunikace Mor.Nová Ves – Lanžhot
Červen
Jednání s úřadem životního prostředí - kanalizace, vodoprávní řízení,
prohlídka ČOV – pozvaní členové ZO obou obcí DSO, (kromě starostky z
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Týnce přišel 1, z Hrušek také 1), účast na vystoupení mužáků v Sekulech,
kontrola hasicích přístrojů, starostka – doplnění oprávnění ke svatebnímu
obřadu, podpis smluv o poskytnutých dotacích (kanalizace, SDH, předhodovní zpívání, bezpečnost v obci), představenstvo SPOV - JMK Brno,
Valná hromada VaK, dětský den na hřišti, čištění Brodidla, objednávka
auditu, jednání o cykloodpočivadle (mělo by být na ulici Hlavní směrem k
Moravské na konci obce), Valná hromada Hantály, schůzky s právničkou
a náměstkem VaK Hodonín ohledně připojenosti občanů ke kanalizaci,
příprava dalších smluv na dotace, stavební komise (objekt Vinohradní),
čištění kanalizace, úklid stromů po bouřce, členská schůze DSO, kolaudace RD
Červenec
Jablonové - Slavnosti Pomoravia, jednání o Hradíšťku – s Echo Moravia,
oprava na Brodidle (výměna vadného potrubí za nové), čištění Brodidla a
části kanalizace mechanizací VaK, televizní šot o povodních, akce mužáků
na hřišti, jednání s JMK o pročištění Kyjovky a opravy stavítek na lukách,
SPOV Terezín – starostka, jednání o úpravě stromů na hřbitově, v parku,
Sportovní, na dvoře OÚ, přátelské utkání v kopané SDH Týnec x Sekule, objednávka řešení Blažejových uličky, jednání s ministerstvem vnitra
a JMK o možnosti finanční podpory rekonstrukce nebo nového rozhlasu
v obci (nemají možnost), zveřejnění výzvy ke zpracování nabídky na kanalizaci, jednání o komunikaci Vinohradní, opět čištění Brodidla, jednání
Hradíštěk s Echo Moravia, informace o Vinohradní, objednávka nabídky
na řešení problému v Brodidle, kontrola služebního vozidla a korekce geometrie kol, účast na výstavě soch v Lužicích, jednání se stavebním úřadem o stavbě skladu hutního materiálu Ostratický, jednání o dotaci na
Hradíštěk, posouzení situace na ostrůvku u Dvořákových s policií (policie
nedoporučuje řešení dopravními značkami)
Srpen
Jednání o projektech Hradíštěk, výběrové řízení kanalizace, Ing. Hýbl
s architektkou zemědělské fakulty Mendelovy univerzity prohlídky hřbitova, Sportovní, objednávka dalšího vybavení pro hasiče (obleky), podpis
smlouvy o dotaci kanalizace, rada starostů Kostice, jednání s Národním
památkovým ústavem o dubu u kapličky (suché větve), uzavření smlouvy
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kanalizace, výběrové řízení komunikace Vinohradní, zahájení kanalizace
základní školy, práce na projektu Nadace Via – Hradíštěk, přestupková
komise (přestupek na úseku rybářství), dokončení kanalizace školy, kolaudace kanalizační přípojky - občan, informace o akcích do tisku (zarážení
hory, předhodové zpívání, hody), příprava na hody, správní řízení občan
(stavební úřad), jednání o rozhlasu (oprava), doplnění pojistné smlouvy
pro obec (o pojištění odpovědnosti), stavební a územní řízení - sklad hutního materiálu, akce ředitele VHS – starostka
Září
Předhodovní zpívání, hody, vítání prvňáčků starostka, rada starostů
Regionu Podluží vTýnci, přestupková komise (znovu rybářství), schůzka
s poslancem Petrů, práce na dotaci na Hradíštěk, cvičení SDH – kontrola nového čerpadla, elektrocentrály, schůzka s poslancem Suchánkem,
jednání se Stavosurem o kontejnerech na tříděný odpad, pochůzka s občany Vinohradní před zahájením stavby komunikace, dokončení a zaslání žádosti o dotaci na přípravu úpravy Hradíšťku, rada starostů Břeclav, předsednictvo Spolku pro obnovu venkova – starostka, schůzka s
ředitelem Temposu Břeclav – posouzení možné spolupráce, schůzka s
doc. Ing. Salašovou ze zemědělské fakulty Mend. Univerzity, pracoviště
Břeclav – prohlídka Hradíšťku, možnost spolupráce a zadání práce jejím
studentům, příprava na projekt, kolaudace rodinný dům občan, příprava
komunikace Vinohradní – vytýčení sítí, zahájení opravy kabin na hřišti,
jednání s Policií ČR o spolupráci, kontrola dokladů na VZP, účast na
schůzce Nadace Partnerství v Mikulově – starostka, vítání občánků – 3
děti, několikeré jednání o veřejné sbírce a o Sáře (televize ČT 1, Nova,
tisk, JMK, primář ARO, zdravotní sestry, lékaři, dětská lékařka, firma
Alwil Medical, několik podnikatelů, právník, auditor), kolaudace vinný sklep občan, schůzka s dětskou lékařkou, schůzka s primářem ARO,
konzultace se zdravotním personálem ARO, schůzka s paní Kališovou a
dětskou lékařkou, každodenní jednání s firmou Alwil Medical (jednalo
se o vrácení poměrné částky za přístroj, který nesplńoval požadavky paní
Kališové – firma převedla na účet sbírky 70 890 Kč a přístroj jí byl vrácen), smlouva s Pozemkovým fondem (pozemek p.č. 607, úplatný převod
nemovitosti schválen v lednu 2001), zpracování a konzultace obecně zá6

vazné vyhlášky 3/2007 o místních poplatcích, jednání o Kyjovce (starostové kolem Kyjovky, Lanžhot), jednání o protipovodňových opatřeních
na Kyjovce a Moravě – JMK Brno
Listopad
Oprava kabin na hřišti za přispění finanční dotace MND, jednání s Policií ČR – značka Zákaz stání na ulici Hlavní (u pošty)+projednání s firmou,
jejíž vozidlo tam stávalo, čištění a odvoz kalů ČOV, divadelní představení,
oprava mostu přes Kyjovku ke hřišti za finančního přispění Moravských
naftových dolů, kolaudace rodinného domku, Dívčí vínek, jednání starostů kolem Kyjovky v Týnci – urgence oprav stavítek na lukách, zpracování
žádostí o dotace na kulturní dům, sekačku na hřiště, zarážení hory, Mamina klub -ubrousková technika
Prosinec
Mikulášská diskotéka, posouzení stavu památkového dubu – soudní
znalec vypracuje posudek, digitalizace pozemků v Týnci, příprava rozpočtu 2008
4.veřejné zasedání
zastupitelstva obce se konalo 6. června 2007, přítomno 13 členů ZO. Bylo
projednáváno:
- Směna pozemků o stejných výměrách mezi obcí a firmou Ostratický
- rozpočtová opatření č. 2, 3, 4
- rozpočtový výhled (je nutný pro výhledové splácení úvěrů)
- hodnotící zpráva za rok 2006
- závěrečný účet obce (byl vyvěšen na úřední desce)
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce (výsledek „nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“)
- směrnice o cestovních náhradách
- smlouva o dotaci pro SDH (dotaci 50 000 Kč na naši žádost poskytl JMK
na výstroj a výzbroj)
- smlouvy o dotaci na ukazatele rychlosti (JMK vyhověl naší žádosti
o dotaci ve výši 36 tisíc Kč, další dotaci ve výši 10 000 Kč poskytne firma
Urbánek)
- smlouva o dotaci na předhodové zpívání (na základě naší žádosti JMK
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schválil dotaci ve výši 10 000 Kč)
- smlouva o dotaci na úroky z úvěru (na naši žádost JMK dal 46 000 Kč
z Programu rozvoje venkova)
- poskytnutí půjčky na Region Podluží ve výši 13 300 Kč) bude vrácena
nejpozději do 31.3.2008, na akci „Život na dolním toku Moravy“, kterou
bylo nutno předfinancovat)
5. veřejné zasedání
zastupitelstva obce (přítomno 11 členů) bylo 2. října 2007 s programem:
- rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8
- bezúplatný převod pozemku (na naši žádost - pod komunikací od ulice
Hlavní ke kostelu, patřil České republice, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, převod
je už realizován)
- obecně závazná vyhláška č. 3/2007 (poplatky ponechány ve stávající
výši, mění se jen struktura vyhlášky, je vyvěšena)
- veřejná sbírka na Sáru Kališovou (projednáváno z důvodu rozruchu
v tisku a televizních vysíláních, starostka objasnila skutečnosti a informovala o jednáních kolem problematického přístroje, stav sbírky je pravidelně vyvěšován, členové se shodli sbírku ponechat do 2.6.2008 a práva na úhradu výdajů do výše 5% částky sbírky nevyužít a ponechat jako
dar obce pro Sáru)
Oba zápisy 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 paní starostky.
Hana Zoubková

8

Stavební úřad informuje:
Jednou z podmínek stavebního povolení je i dokončení stavby ve stanovené lhůtě. Pokud stavebník tuto lhůtu nesplní a včas nepožádá o prodloužení termínu dokončení, provádí stavbu v rozporu se stavebním povolením
a tím naplní skutkovou podstatu přestupku nebo správního deliktu. V tomto
případě bude stavebním úřadem zahájeno řízení o přestupku nebo správním
deliktu. Proto stavebník, který nebude schopen stavbu dokončit ve stanovené lhůtě uvedené ve stavebním povolení, musí v době před vypršením lhůty
požádat stavební úřad o prodloužení lhůty k dokončení stavby.
-sú-

Statistické měření dopravy
Obec Týnec pomocí finančního přispění Jihomoravského kraje a firmy
Urbánek v Týnci pořídila radarový přístroj GR32, který projíždějící řidiče
upozorňuje na jejich aktuální rychlost. Zodpovědnější řidiči si svou rychlost při pohledu na displej velice rychle vhodně sníží na zákonem určenou
hodnotu, bohužel ne všichni.
Pro zajímavost: za tři dny (od 23.11.2007, 12:33 hod do 26.11.2007,
11:19 hod) bylo zaznamenáno 3 021 projíždějících vozidel. Dopravní špička byla od 17 do 18:30 hodin.
Měřený úsek se nachází v obci, kde je povolena rychlost 50 km/hod.
Průměrná rychlost vozidel byla 52,6 km/h, 85% vozidel jelo stejnou, nebo
menší rychlostí než 66 km/hod. Maximální naměřená rychlost byla 121
km/h. Ovšem řítit se obcí v 7 hodin ráno, kdy chodí děti a občané na autobus, rychlostí 89 km/hod, ve 13 hodin 94 km/hod nebo v 15 hodin 95
km/hod představuje také dost otrlou bezohlednost. Průměrná redukce
rychlosti díky přístroji byla 9,5 km/h.
Radar byl pořízen se záměrem zapůsobit na řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a nejezdili obcí nepřiměřenou nebezpečnou rychlostí. Naším úmyslem je zvýšit bezpečí našich občanů a dětí na hlavní komunikaci v obci. Do jaké míry se to podaří, ukáže čas a opakované rozbory.
Hana Zoubková
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Moravský rybářský svaz v Týnci
S blížícím se koncem roku bych vás rád informoval o
dění v MRS MO Týnec. Ke každoročním akcím patří jarní
rybářské závody dospělých i mládeže. Letos se zúčastnilo
více závodníků než v uplynulých letech. Bylo uloveno asi
60 ks ryb, převážně kapra.
Výlov konaný ve dnech 27. a 28. října 2007 byl velmi zdařilý. Lovilo se:
kapr - 738,1 kg, amur – 76,3 kg, štika – 41,4 kg, sumec – 11 kg, bílá ryba
– 85 kg. Prodalo se celkem 86,3 kg ryb. Na akci se podílelo 28 našich členů.
Všechny ryby se vysadily do revírů MRS MO Týnec – odstavná ramena
Kopčanské, Běhůš, Týnecké a Kyjovka 2/2.
Velmi aktivně v tomto roce pracoval rybářský kroužek. Scházeli jsme se
každých 14 dní a zavítali jsme na naše i okolní revíry. Mladí rybáři si vyzkoušeli různé rybolovné techniky. Jsou mezi námi zkušení, méně zkušení
i začínající rybáři. O tom, co jsme ulovili a jak pracujeme, si můžete přečíst
a na fotky podívat na www.fischmani.blog.cz . Stránky pro vás připravuje P.
Zugárková ml. V březnu až dubnu se uskuteční zkoušky při získání rybářského lístku. V rybářském kroužku připravujeme uchazeče k této zkoušce.
Mladí zájemci o členství si vyzvednou přihlášky na klubovně.
V roce 2007 byly zahájeny práce na posledním úseku rybochovného
zařízení a opravy se dočkal i úsek poškozený povodní v roce 2006. Akce
bude financována Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno, která
získala prostředky z povodňových fondů. Samozřejmě bez pomoci členů a
jejich brigádnické činnosti se dokončení a opravy neobejdou.
Prodej členských známek a povolenek bude zahájen 15.1.2008.
Rád bych touto cestou poděkoval členům výboru MRS MO Týnec, kteří
obětují svůj čas pro zdárný chod organizace, p. Pavlu Blažejovi za péči o
rybochov, všem, kteří nás podporují, a obecnímu úřadu.
Přeji všem občanům krásné a pohodové Vánoce a v novém roce pevné
zdraví a hodně štěstí.
Petrův zdar:
Petr Zugárek
Předseda MRS MO Týnec
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Český zahrádkářský svaz Týnec
Činnost ČZS v Týnci od února 2007, kdy byl zvolen nový výbor:
3.března jsme uspořádali místní výstavu vín s celkovým počtem 380
vzorků (210 bílých,170 červených).
Na Hradíšťku jsme podpořili za účasti místních občanů recesní akci „
Pálení čarodějnic“.
Obecní úřad s vinaři za spolupráce občanů průběžně organizuje návrh
na upravení prostoru na Hradíšťku s využitím při dotačního grantu NADACE VIA.
Stává se tradičním svátek dozrávání hroznů, který na Hradíšťku s programem a besedou u cimbálu pořádají zahrádkaří a taky prezentují své
nejlepší vzorky vína. Je to takzvané „ZARÁŽANÍ HORY“.
Naši vinaři svá vína během tohoto roku prezentovali na různých výstavách. Dosáhli velmi pěkných bodových umístění. Ve velkém počtu se
účastnili na degustačních hodnocení.
ČZS v Týnci má před sebou velkou Oblastní výstavu Podluží ve
dnech 19.- 20. dubna 2008. Budeme prezentovat velké množství různých odrůd vín z celého okolí, ale i zahraničí, předpokládá se asi 10001200 vzorků. Budeme potřebovat každého člena i veřejnost naší obce,
abychom společně mohli touto akci Týnec dobře prezentovat.
František Gajda
předseda ČZS Týnec

Práce mladých hasičů v kulturní oblasti
Mladí hasiči nezahálí, uspořádali již čtvrtý ročník výstavy ovoce, zeleniny a květin v sále kulturního domu v Týnci. Kromě různých druhů
zeleniny, ovoce a květin byly vystaveny výtvarné práce žáků ZŠ a MŠ Týnec
a dětí ze Stacionáře i Integračního centra Utilitis Břeclav. Letošní výstava
trvala 3 dny od 13. do 15. října 2007, v sobotu a v neděli pro občany naší
obce i přespolní. V pondělí byla návštěva dětí ZŠ a MŠ Týnec, přišly děti a
učitelky z Masarykovy školy ZŠ Lanžhot.
1. prosince 2007 mladí hasiči uspořádali Mikulášskou zábavu pro děti
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malé, velké i dospělé. Byl i čert, Mikuláš a anděl, který rozdával dětem pamlsky. Celé odpoledne provázel děti hudbou a slovem pan František Gajda. Za podpory týneckých i přespolních sponzorů byla bohatá tombola.
Děkujeme všem za příspěvky do tomboly a také za výpěstky na výstavu.
Tato akce byla velmi kladně hodnocena našimi občany.
Na těchto akcích hlavně pomáhají: Lidka Janulíková, Hanka Turečková,
Naďa Švachová, Roman Janulík, Zdeňka Švachová, Roman Vávra, Michal
Cabala, Mirek Krupica, Filip Krupica. Poděkování patří i Pavlu Kolešovi za
darovaný vánoční stromeček.
Mladí hasiči by rádi rozšířili své řady novými členy, kteří se chtějí podílet na dalších akcích nejen kulturních.
Lidka Janulíková

Informace o činnosti dětí základní a mateřské školy
Dětský sportovní den
Stejně jako vloni, i letos se v polovině června uskutečnil na hřišti v Týnci sportovní den pro děti. Kromě zdolávání různých disciplín byly k vidění
také zajímavé ukázky výcviku německého ovčáka ARGA, dokonale vycvičeného k poslušnosti a canisterrapii (to je léčba pomocí psa, uplatňuje se
zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých obtížných situací, např. mentálně postižených, autistických děti apod). Také
jsme se pokochali Cipískem – psem knírače malého, který nám předvedl
tanec na hudbu. I jeho výkon byl odměněn patřičným potleskem. Těšíme se na jejich další návštěvu i příští rok. Ovace sklidili i naši hasiči, kteří předvedli, jak si dokáží poradit s právě vzniklým ohněm. Jejich zásah
byl dokonalý a stihli zchladit i rozpálená těla účastníků fotbalu. Všichni
si mohli pochutnat na rybách a cigárách přímo z rukou našich rybářů,
osvěžit se limonádou, pivem a párky.
Další pomocníci a sponzoři naší akce byli pánové a paní: Žůrek (řezník), Didov, Poláchová, Pikálková, Prajka, Bartošová, Zugárek, Melichar,
hasiči, zahrádkáři, fotbalisté, rybáři, škola, obecní úřad.
Akce se vydařila a všem zúčastněným a sponzorům patří naše velké
DÍKY.
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Dýňování
Dne 21. 9. 2007 se uskutečnilo tzv.“DÝŇOVÁNÍ“, nebyla to žádná
sportovní disciplína (vlastně pár disciplín zde proběhlo), nýbrž zajímavě a
krásně strávené podzimní odpoledne. Naše škola totiž uspořádala v tento
den pro děti nejen naší školy, ale i pro malé děti, které se za pár let stanou
našimi žáky, zábavné odpoledne na školním hřišti. Každý si sem mohl přinést svého „Dyňáka“ (výtvor z dýně v jakékoliv podobě). A že nabídka
byla ohromující, se mohli přesvědčit i naši spoluobčané, kteří vzápětí a po
dobu jednoho týdne mohli tyto výtvory obdivovat před nově zbudovanou
předzahrádkou naší školy. A kdo to nestihl, má možnost přijít příští rok !
Drakiáda
Dne 19.10.2007 se opět uskutečnila drakiáda, i když trochu jinak! Byl
všední den, krásné slunečné počasí, ale bezvětří. Pro nás idylka, ale pro
usměvavé draky úplná pohroma! Naštěstí vše zachránily vytrvalé nohy nejen našich dětí, ale i zdatných rodičů. Všem se nakonec podařilo (aspoň
na chvíli) přemluvit svého draka k letu a podívaná byla na světě! Všichni
nakonec sklidili obdiv nejen za své výtvory, ale obdrželi i sladkou odměnu.
A co si přát na příště? Snad jen více větru!
Čert a Mikuláš
Čert a Mikuláš přišli jako vždy i tento rok! Dopolední vyučování malých „čertíků“ probíhalo celkem hladce, ovšem až do té doby, než se mezi
dveřmi školních i „školkovních“ tříd neobjevili ti doopravdičtí!! Čert s Mikulášem byli spravedliví! A jak to už bývá, každé dítko se raději vykoupilo
nějakou tou básničkou nebo písničkou, a někteří i sliby. Evidentně to všem
vyšlo, neboť všichni dostali od Mikuláše balíček a počet děti se i po této
kontrole nezměnil! Jestli to vyjde příště, to se uvidí zas za rok!
Vánoční dílna
V pátek 7.12.2007 se realizoval nápad ředitelky školy Mgr. Dany Svítilové, jak dětem nahradit vánoční besídku, která se bohužel nemohla uskutečnit (neboť viry a bakterie jsou stále silnějšími protivníky) a nácvik všech
dětí se tak stal nedosažitelný, proto hloubala v mysli a přišla na „Vánoční
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dílnu“! Děti se sešly ve škole, přinesly pomůcky k tomu určené a za pomoci
skvělé místní cukrářky p. Dany Hřebačkové a z dobře připraveného těsta
p. Kaňové, upekly a nazdobily spousty perníčků. Za podpory paní učitelky
Hrubé a Cabalové zase zvládly pomerančové a jablíčkové svícínky. Všichni
společně hovořili o vánocích, zazpívali si koledy a přitom tvořili ze skořápek lodičky, které pouštěli po vodě. Po zhlédnutí videa se akce ukončila spaním některých dětí ve škole. A stačí málo! Malá myšlenka, z které
vznikla báječná velká věc, která rozzářila oči, vykouzlila úsměv, otevřela
srdce těch nejdražších – našich dětí! Všem patří velké DÍKY!
V Týnci „Matičky“
Kdo neví, hned se doví! Lidových zvyků bylo v adventní době mnoho.
O mnohých svátcích se věštilo, vesnicí obcházely tajemné bytosti – Barbory, Brůny, Klibny, Klempery, Lucky. Mnohé tyto obyčeje mají svůj původ v pohanských mýtech a obřadech – blížila se nejdelší noc roku, ale
s ní i naděje na návrat dárce života, slunce. A u nás v Týnci chodily na
svátek Sv.Lucie (nositelka světla) „Matičky“ – bílé magické bytosti, které
vymetaly tmavé kouty od kouzel a pomoučily lidem obličej, aby projasnily
jejich duši. Bylo zakázáno příst, kdo nedodržel toto pravidlo, Sv.Lucie mu
všechny upředené příze hodila do komína. A i u nás již čtvrtým rokem
chodily „Matičky“ (ředitelka s žákyněmi naší školy) po vesnici, aby tuto
pranostiku opět připomenuly.
za radu školy
Karin Prajková

PODĚKOVÁNÍ
Děti z MŠ Týnec děkují firmě p. Urbánka Týnec, Agromoravii
M.N.Ves a p. Milanu Valovi za finanční příspěvky na nákup
hraček k Vánocům.
Za MŠ Cabalová Lenka
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Mateřské centrum Konvalinka
Vzniklé Mateřské centrum Konvalinka sídlí na kulturním domě v 1.
patře (v místnosti bývalé knihovny).
Otevřeno je:
Po 8.30 – 12.00
St 14.00 – 17.00
Čt 8.30 – 12.00
Klíče vyzvedává první maminka na obecním úřadě. Je nutno mít s sebou přezůvky pro děti i pro sebe. Denní vstup je 5,-Kč (bude použito na
hračky, akce a potřeby pro děti). Přijďte se nezávazně na nás podívat, třeba
jen na chvilku.
Při zařizování mateřského centra pomáhali:
Obecní úřad, Pepa Martuška, Jaroslav Bobek, p. Říha, tatínci: Píža, Kulhavý, Sláma, Frýdek, Kotlařík, hračky věnovali Procházkovi, Balgovi (Kostice), pojišťovna MV, maminky z Mateřského centra, p. Be. Všem patří
srdečný dík.
Kdo by měl schované hračky a nechtěl je jen tak vyhodit, rádi je přijmeme u nás v Mateřském centru. Dětem jistě udělají radost. Děkujeme.
Lampionový průvod:
I když se akce na Martina 11.11. na první pokus pro nepříznivé počasí
nekonala, v náhradním termínu v neděli 18.11. se vydařila a určitě se i líbila. Maminky děkují za spolupráci obecnímu úřadu, hasičům – p. Mrákovi,
p. Gajdovi a všem, kteří přispěli ať zábavnou pyrotechnikou nebo jinou
pomocí k vytvoření hezké akce. Největším díkem pro ně byly rozzářené
oči našich dětí.
„Chcete se naučit ubrouskovou techniku?“
Akci pořádaly naše členky pro ženy v pátek 30.11. v místnosti Mateřského centra a vedla ji zkušená lektorka p. Bayerová z Moravské Nové Vsi.
Seznámila nás s ubrouskovou technikou a inspirovala nás svými výrobky.
Zúčastnilo se 15 žen, které odcházely spokojeny se svým dílem.
Miriam Slámová
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Kulturně sportovně školská komise při OÚ Týnec
Vážení spoluobčané, využívám této příležitosti požádat Vás o spolupráci pro oživení sportovně kulturního dění v naší obci.
Oslovil jsem rodiče, aby své děti přihlásili do mládežnického družstva naší tělovýchovné jednoty Sokol, kde by za podpory výboru mělo
vzniknout fotbalové družstvo mládeže. I když zájem byl, toto se neuskutečnilo, protože není trenér, který by tyto mládežníky vedl. V obci je
zhruba 60 mladých žáků, ze kterých by bylo možno aspoň jedno družstvo vybrat. Jenom potřebujeme ochotné tatínky, kteří mají k tomuto
sportu vztah a chtějí pro své děti zajistit zábavu v pohybu za balónem.
Mládež by měla být zárukou v další činnosti a zlepšení neutěšeného
stavu na našem hřišti.
Snažíme se ve škole děti naučit tanečnímu pohybu a zachovávat tímto
folklórní tradice v Týnci. Děti by se je měly učit co nejdříve. Je to způsob
zábavy a poučení, jak se orientovat v rytmice. Také si mohou sami zkusit předvádět svoje nadání. Tady nemáme problém, kdo by je nacvičoval,
ale s účastí dětí. Takže žádám rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti navštěvovaly tento taneční kroužek, nechť přijdou po Novém roku do místní
základní školy. Kroužek bude bývat každou středu od 14.30 necelou hodinu.
Ještě jednou Vás žádám o podporu, hlavně mladé rodiny, a přeji Vám
příjemné svátky vánoční a šťastný nový rok.
Za kulturní komisi OÚ
František Gajda

Týnecké hledání pokladů
je nejen název projektu, na který jsme získali grant Nadace Via v částce 210 000 Kč. Je to zejména hledání skutečných hodnot v podobě lidí
ochotných starat se o veřejná prostranství, o věci veřejné v obci Týnec.
Samozřejmě víme, že částka 210 000 je mnohem menší než je zapotřebí.
Jedná se totiž jen o tzv. startovací grant, jehož cílem je právě nastartování
uvědomělých občanských aktivit. Jeho cílem není jen to, aby se Hradíštěk
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stal v průběhu blízké budoucnosti místem, na které můžou být občané naší
obce pyšní, ale zejména, aby žil aktivitami lidí. Jak bude Hradíštěk vypadat, budete rozhodovat vy všichni. Pracovní setkání se setkání se uskuteční předběžně v pátek 8. února 2008 na kulturním domě.
Zveme všechny zájemce o spolupráci.
Zlata Maděřičová
občanské sdružení Echo Moravia, tel. 777 112 437

Deratizace
Informovaný občan si může všimnout, že obec pravidelně provádí
deratizaci potkanů. V poslední době na podzim 2006, na jaře 2007 po
celé obci a na podzim 2007 byl proveden lokální zásah ve dvou ulicích
podle posouzení odborníka. Častější deratizaci není vhodné provádět a
nedoporučuje se. Vynakládáme na ni nezanedbatelné finanční prostředky, pokud však občané sami nebudou dodržovat hygienické normy a neudělají opatření, která by neposkytovala potkanům vhodné podmínky, je
opět práce obecního úřadu bez efektu.
Hana Zoubková

INFORMACE
Stav veřejné sbírky Sára
K 30.11.2007 od začátku veřejné sbírky bylo na její účet darováno 244 797
Kč, zaplaceno za léky a zdravotní pomůcky celkem 1 025 777 Kč.
Stav sbírky k 30.11.2007 byl 219 020 Kč
Hana Zoubková
Tříkrálová sbírka
proběhne v naší obce v sobotu 5. ledna 2008, kdy budou chodit malí
koledníčci s pokladničkami, do kterých můžete dávat své příspěvky.
Jaroslav Létal
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Informace DSO:
Občanům připojeným ke kanalizaci, kterým se stočné vypočítává
podle množství spotřebované vody, budou rozneseny odečtové lístky na
vodoměry. Prosíme občany o provedení odečtu vodoměru k 31.12.2007 a
odevzdání na obecní úřad v Týnci do 10. ledna 2008. Děkujeme.
Dobšíček

Plánované kulturní akce 2008:
12. ledna
26. ledna
únor
16. února
6. dubna
19.,20.dubna
květen
červen
23. srpna
30. srpna
31.srpna,1.září
září
říjen
listopad
prosinec
prosinec
prosinec

krojový ples
hasičský ples
dětský karneval
divadelní představení
přehlídka dětských folklorních souborů
Regionu Podluží
Oblastní košt vín
Den matek
Dětský den na hřišti
Zarážení hory
předhodovní zpívání
hody
výstava květin, ovoce a zeleniny
Drakiáda
Dívčí vínek
Mikulášská diskotéka
Mikulášská besídka dětí ZŠ a MŠ
Vánoční koncert
Hana Zoubková
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Zveme vás na Vánoční koncert dechové hudby Zdounečanka, který se koná v pátek 21. prosince 2007 v 19 hodin na
kulturním domě v Týnci.

Informace z Regionu Podluží
Systém orientačního značení
Pomocí Regionu Podluží bylo v obci vybudováno informační orientační značení ulic, komunálních a turistických cílů. Cílem projektu bylo
vytvoření jednotného turistického a informačního značení, které plně odpovídá standartu Evropské unie. Jednotný systém značení by měl ulehčit
orientaci nejen místním, ale hlavně cizím návštěvníkům regionu. V rámci
projektu „Systém orientačního značení Regionu Podluží“, který byl spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci iniciativy Interreg IIIa
Česká republika-Rakousko byly nově vyznačeny Hrušky, Týnec, Starý a
Nový Poddvorov, Lužice a Josefov. Dále bylo značení aktualizováno a doplněno v obcích Kostice, Tvrdonice, Moravská Nová Ves a Moravský Žižkov. Druhou částí projektu bylo vyznačení regionu tzv. „uvítacími tabulemi“, které byly umístěny na všech komunikacích spojujících region s jeho
okolím. Návaznou aktivitou v blízkých měsících bude dokončení systému
informačních míst – cykloodpočivadel v obcích, doplnění značení cyklostezek a vytvoření průvodce sklepními uličkami na Podluží.
Průvodce sklepními uličkami
V rámci tohoto programu bude vytvořen průvodce sklepními uličkami
a vinnými sklepy. Jedná se o ucelený materiál mapující vinařskou architekturu a současnou nabídku vinařských produktů i služeb cestovního ruchu v
Regionu Podluží. Bude veřejnosti dostupný jak v elektronické, tak i tištěné
podobě. Elektronická verze bude dostupná na webových stránkách regionu a bude obsahovat interaktivní mapy jednotlivých sklepních uliček, popis
vinařské historie a současnosti jednotlivých obcí. V této době probíhají dokončovací práce, jsou doplňovány kontakty na vinaře a upřesňovány mapové podklady.
Ing. Smetana, manažer regionu Podluží
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Inzerce
Servis a opravy plynových spotřebičů – čištění kotlů, topidel, průtokových ohřívačů, výměny sporáků, prohlídky, zkouška a seřizování plynových spotřebičů provádí Vladimír Vojtíšek, Hodonín, mobil 604 934 019.
***
Prodáme zemědělskou půdu v Týnci o rozloze 1981 m2.
Informace na tel. 607 916 816.
***
Prodám zánovní PC, informace na tel. 519 343 011.

Společenská kronika
ke dni 30.11.2007
Narozené děti
Lukáš Lang
Julie Sirotková
Stefanie Melike Gabčová
Lucie Urbánková
Helena Kaňová
Roman Švach

Lukáš Kostrhún
Simona Trubačová
Matyáš Gazdík
Jaroslav Urbánek
Eliška Grunská
Jakub Nešpor

Úmrtí
Ludvík Maděryč (94 let)
Božena Bolfíková (84 let)
Jan Čech (86 let)

Rudolf Sihlovec (49 let)
Volodymyr Chvak (19 let)
Vojtěch Bartošík (81 let),
rodák z Týnce
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Sňatky
Letos bylo uzavřeno 10 sňatků, v nichž alespoň jeden z manželů je nebo
byl občan Týnce
Přejeme manželům spokojený život v lásce, při vzájemné toleranci, úctě
a slušnosti.

Rozvody
Rozvedena byla 2 manželství.
Bývalým partnerům přejeme, aby našli větší štěstí než v původním
vztahu.

Významná výročí narození
50 let
Jiřina Čechová
František Gajda
Pavel Melichar

Josef Darmovzal
Igor Kalabis
Pavel Pálka

Pavel Blažej
Ludmila Cabalová
Dana Juráčková

60 let
Jana Blažejová
Helena Čechová
František Maršálek

Květoslava Blažejová
Blažena Helešicová
Milan Mazuch

Milada Balgová
Jindřiška Hřebačková
František Polák

70 let
Josefa Čechová
František Maděřič
Jaromír Trčka

Miloslava Burianová
Anna Darmovzalová
Božena Kratochvílová
Hana Škápíková
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Anna Fňukalová
Božena Mazuchová

Božena Benadová
Marie Mazuchová
Jaroslav Úlehla

80 let
Jan Hasil
Marie Novosadová

Marie Kučerová
Anton Štefún

90 let a více
Marie Košťálová
Terezie Jurkovičová

93 let
95 let

Všem upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Marie Strejčková

Od adventu po Nový rok
V loňském prosincovém zpravodaji jsme připomínali vánoční dny od
Štědrého dne po Sv. Štěpána. Dnes vám nabízíme povídání o adventním
období před Vánoci a několik slov o posledním dnu v roce.
Po vstupu do adventního období si uvědomujeme, že opravdu začala
zima.
Pokud zklame počasí a zima není výrazná, připomínáme si dnes
dobu adventní i při pohledu do květinářství, kde se zase po dlouhých
letech objevily adventní věnce. Ty nejsou jenom půvabnou dekorací,
ale představují 4 týdenní období přípravy na Vánoce, dobu od 25. listopadu (svátek sv. Kateřiny). Zahrnují první 4 týdny církevního roku.
Je to doba postní, rozjímání a doslovný překlad je jako „příchod“, tedy
čekání na Mesiáše. Nicméně přesto se i v minulých dobách objevovaly
veselice, zejména kateřinské muziky. Pravá předsváteční nálada začínala už v předvečer Barbory. To po venkově chodívaly ženy a dívky
zahalené prostěradly a s rouškou přes obličej – bílá barva představovala
nevinnost. Barborky podělovaly hodné děti ovocem, zlobivé vyplácely metlou. Pak zazpívaly píseň o svaté Barboře a dostaly koledu. Tyto
pochůzky zbyly ze středověkých her a obřadů a dochovaly se až do 19.
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století. Hlavním obyčejem toho dne bylo řezání „barborek“ (větviček
třešňových stromů), zvyk uchovaný dodnes. Tam, kde barborka rozkvetla, kvetlo štěstí. Pannám chtivých vdavek předpovídala, vdají-li se
do roka.
Dva dny po svaté Barboře slavil a stále slaví svátek Mikuláš. Původně
chránil námořníky a rybáře, až v 18. století jej z této funkce vytlačil Jan
Nepomucký a svatému Mikuláši zůstala jediná role: spojován s bohatstvím
přichází, aby potěšil děti a nadělil jim dárky. Doprovází ho anděl coby ztělesnění dobra a čert jako zástupce pekelné síly.
Tradice Mikuláše se naštěstí udržela přes všechny snahy (násilné či
nenásilné) po naše časy. Nenahradil je ani děda Mráz, ani Santa Claus.
Prostě česká zima bez Mikuláše – to si snad ani nelze představit.
Čas běží skokem – a už je tu Lucie, patronka švadlen, kočích, ochranitelka před čarodějnicemi, dokonce podle pověry „upíjela noci“. To
ovšem není pravda, protože krácení noci a prodlužování dne nastane
až po slunovratu. Na den svaté Lucie bylo zapověděno předení a draní
peří. Mnohde bíle oděné Lucky obcházely domy a jakmile viděly, že se
zákaz porušuje, peří rozfoukaly, kužel zlomily a přádlo roztrhaly. Až na
tu likvidaci lnu a peří byly docela milé – často nosily láhev s rosolkou a
hostily hospodáře.
A už tu byly Vánoce, které k našemu každoročnímu údivu utečou jako
voda, a nastane poslední den roku. Byl zasvěcen svatému Silvestru a zprvu se nejevil nijak slavný. Až během středověku se začalo při loučení se
starým rokem hojně hodovat a připíjet na zdraví, úspěch, štěstí, bohatství – prostě na cokoliv, co bychom si v novém roce přáli. Silvestrovské
veselení nikdy neskončilo před půlnocí.
Bylo nutno přivítat Nový rok, který začínal vesele. V tento den se dařilo
také pověrám: nesmělo nikde viset prádlo, protože by to do rodiny přineslo nemoc nebo dokonce smrt. Věřilo se, že „jak na Nový rok, tak po celý
rok“, a proto každý alespoň chvilku dělal vše, co by rád dělal stále.
Slavnostní den byl zakončen velice slavnostní večeří a po noci začínalo
zase dvaapadesát týdnů práce, radostí, starostí – prostě všeho, co patří k
životu.
Vybráno z edice Recepty z Receptáře
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Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce a obecního úřadu vám přejeme pěkné, pokojné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, úspěchů, pevnou vůli, porozumění a štěstí. Ať vám pocit pohody, štěstí a míru
vydrží nejen o Vánocích, ale po celý příští rok.
Mgr. Hana Zoubková, starostka
Stanislav Strmiska, místostarosta
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