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Vážení spoluobčané,
předáváme Vám informace o činnosti obce a aktivitách organizací
v období od posledního zpravodaje
Hana Zoubková

Zprávy z obecního úřadu
Programy rady obce
Červen
Smlouva E.ON – produkt „Obec 36“, program svěcení praporu
17.6.2012, žádost o využití sálu KD, žádost o umístění skákacího
hradu (před KD – neuskutečnilo se), prodej předmětů se znakem
obce (hrnek 50,-Kč, odznak 30,-Kč za kus), žádost TJ Sokol o uvolnění dotace z rezervy, žádost TJ Sokol o získání pozemků, vyjádření
TJ Sokol k multifunkčnímu a dětskému hřišti
Červenec
Komunikace Ke Sklepům (stav a možnost její stavby), herní prvky
Hradíštěk – smlouva o grantu z RWE GS, směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, rozpočtové opatření č. 4, žádost o dotaci na
SFŽP na sběrný dvůr
Srpen
Komunikace Ke Sklepům (rozšířená rada o členy ZO-rozhodnutí
o stavbě), Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu TKO Hantály, možnosti
herních prvků na Hradíšťku pro děti, komise pro posouzení nabídek
na zhotovení komunikace Ke Sklepům, stavba sociálního zařízení
Hradíštěk – možnost provádění práce svépomocí občany/vinaři.
Září
Žádost o zapůjčení lavek na kulturní akci (do Moravské N.V.), žádost o povolení kácení stromu (Sluneční), rozpočtové opatření č. 5,
mandátní smlouva – stavební dozor Ke Sklepům (Ing. Martínek), příspěvek na IDS JMK 2013, finanční vyhodnocení akce „Předhodové
zpívání 2012“, nabídka herních prvků Hradíštěk, stavba sociálního
zařízení na Hradíšťku – návrh vinařů vypsat výběrové řízení a) na
hrubou stavbu, b) na celou stavbu a podle nabídek se rozhodne, zda
se prostřednictvím firmy postaví jen hrubá nebo celá stavba, otázka
stavebního dozoru na sociální zařízení Hradíštěk – odloženo
Říjen
Nabídka deratizačních prací (p.Krásný), zimní údržba místních komunikací (p.Tichý), nabídka finanční poradny pro občany – nepřijato
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– soukromá firma chtěla v prostorách OÚ nabízet občanům finanční poradenství, publikace Lidé-kroje-tradice, OPMŽP – výzva dotace
na rybníky, plán rozsvícení vánočního stromu, žádost o povolení kácení dřeviny (Rybáře), projektová dokumentace na stavební úpravy
budovy OÚ (knihovna z kinosálu a další úpravy), stavba sociálního
zařízení na Hradíšťku – vodovodní a kanalizační přípojky, rozpočty
a výkazy výměr na hrubou a celou stavbu sociálního zařízení Hradíštěk, herní prvky na Hradíštěk, zápisy do kroniky obce, soupis prací
Ke Sklepům a úhrada dílčí faktury, vánoční strom, pasování čtenářů,
možnost knihy o Týnci, příprava voleb do JMK a senátu, smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (RWE), výroční zpráva
ZŠ a MŠ Týnec, úhrada faktury za rozpočty a výkazy výměr na sociální zařízení Hradíštěk, žádost o pronájem KD (nepovoleno), pronájem
židlí, plán inventur, rozpočtové opatření č. 6, kniha o Týnci – návrh,
poptávky stavebních prací sociálního zařízení Hradíštěk – řízení zrušeno pro neúplnost nabídky
Listopad
Žádost o pronájem KD (zamítnuto), panelová cesta Vyhnalov –
úprava a úhrada faktury, dopadové plochy u herních prvků Hradíštěk
– kontrola a úhrada faktury, odbočka kanalizace na Malý Hradíštěk
– kontrola a faktura, žádost o povolení kácení dřevin (U Hradíšťku),
Dívčí vínek – pronájem KD, poklop kanalizace Hradíštěk, vánoční
strom – zabezpečení, jednání o možnosti chodníku na ulici Hlavní

Činnost OÚ
Červen
vydání zpravodaje, Guláš Cup rybáři,
Rada starostů Regionu Podluží Hrušky, kulturní komise (příprava
akce svěcení praporu,
příprava výročí hasičů), veřejné projednání
změny č. 3 územního
plánu Týnec, převzetí
symbolů obce ve firmě
Velebný a Fam v Ústí
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nad Orlicí (prapory, oválné smaltové znaky, vlaječky, odznaky, stojany),
přípravy na akci svěcení praporu, proběhla v neděli 17.6.2012, odpoledne kulturní akce na Hradíšťku, MěÚ Břeclav - změna č. 3 ÚP, valná
hromada Hantály, přípravy na letní kino, příprava členské schůze DSO a
veřejného zasedání ZO, letní kino (22.-24.6.), Sviatky Pomoravia Jablonové, členská schůze DSO Hrušky, valná hromada VaK Břeclav,
Červenec
Jednání s Českou
spořitelnou o podmínkách smlouvy o úvěru
pro stavbu ČOV (z roku
2003) a následně s KB
o možnosti přeúvěrování, doplnění smluv
o dotace pro hasiče a
na územní plán, řešení
problémů se psy (Juráčkova ulice – občané, policie a veterinární
správa), živnostenský úřad – podnikatelé v obci (podklady pro úpravy
smluv o stočném – úkol pro účetní DSO), příprava směrnic o veřejných
zakázkách, posouzení stavu komunikace Ke Sklepům (předseda stavební komise, stavební firma), zlatá svatba (týnecký manželský pár),
uzavření smluv o dotace (hasiči, JMK – územní plán, RWE GasStorage),
problém s rozhlasovou ústřednou – ukončila činnost – nová, seminář
JMK – otázky ke zrušení zásad územního rozvoje JMK a jejich dopad na
nové územní plány obcí, územní řízení občan (vinice), schůzka s RWE
GasStorage - informace a popis záměru herních prvků a informace o využití jejich grantů v minulých letech (kontrola), zahájení prací v knihovně
z dotace, schůzka s obcemi Čistý Jihovýchod ohledně sběrných dvorů a
společné žádosti o dotaci (vzhledem k různé úrovni připravenosti a v této
výzvě bez podmínky počtu obyvatel nad 2000 bylo rozhodnuto, že každá
obec podá žádost sama), znak na hasičské auto, nášivky na obleky pro
hasiče
Srpen
Příprava podkladů pro výběr firmy na komunikaci Ke Sklepům (poptávkové řízení) příprava podkladů pro žádosti o dotaci na sběrný dvůr (podrobný rozbor produkce odpadů 2011 a 2012, vyjádření životního prostředí
JMK apod), firma Atriowood nabídka stavby domů pro seniory (nízkoener4

getické domy), jednání
se stárky – organizace
a příprava hodů, poptávky herních prvků a příjem nabídek,
redakční rada Zvonů
Podluží (Lužice ), stanovení
minimálního
počtu členů okrskové
volební komise pro
podzimní volby 2012 (8
členů), další jednání s
JMK o vyjádření ke sběrnému dvoru a jeho dotaci, státní zkoušky VOŠ
Kunovice (starostka vedoucí bakalářské práce na téma z obce Týnec),
posouzení nabídek na zhotovení stavby komunikace Ke Sklepům (starostka, místostarosta, předseda stavební komise – výsledek předloží radě
k rozhodnutí o výběru firmy), projednání možnosti stavebního dozoru Ke
Sklepům, přípravy na akci k 90.výročí hasičů, oslava tohoto výročí, závěrečná kontrolní prohlídka stavby – občan, kolaudační řízení – občan,
řešení sousedských sporů, příprava na hody, projednávání obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu, podklady k dotaci na sběrný dvůr,
příprava na volby (JMK, senát)
Září
Předhodové zpívání pod zeleným, hody, vítání prvňáčků ve škole, dokumenty pro změnu č. 3 územního plánu a celý územní plán, Rada starostů Regionu Podluží Lužice, územní řízení vinice občan, příprava na herní prvky Hradíštěk, příprava
stavby komunikace Ke Sklepům, kolaudační řízení občan,
SPOV JMK Brno, dokončení
podkladů pro dotaci na sběrný
dvůr a odevzdání žádosti na
JMK Brno (opakovaná žádost
o dotaci - tentokrát na SFŽP),
kamerové měření kanalizace
Ke Sklepům, příprava materiálu ke kalendáři Regionu
Podluží 2013, vytýčení pozemku u Kyjovky pro herní prvky – objednávka,
porada starostů Břeclav (volby, ekologické zátěže), média – medvěd v
Týnci (?), příprava podkladů na audit DSO, nabídka úvěru KB pro DSO
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(možnost přeúvěrování), přezkum hospodaření DSO, doplnění podkladů
na sběrný dvůr (pro dotaci)
Říjen
Požární kontrola na OÚ
a hasičské zbrojnici včetně
všech dokumentů, Rada
starostů Regionu Podluží Starý Poddvorov, návrh
stavebního povolení Hradíštěk, územní plán – diskuse o možnosti rybníků
(MěÚ Břeclav), seminář
o odpadech, sběrný dvůr
Ratíškovice – exkurze
starostka, dokončení volebních příprav, pohřeb občan, v noci požár Kostice – hasiči, zahájení
přesunu herních prvků z Hradíšťku ke Kyjovce, jednání s Dr. Kordiovským a Dr. Svobodou - kniha o Týnci, průběžné kontroly komunikace
Ke Sklepům, volby do Senátu ČR a JMK, poptávky na WC Hradíštěk, redakční rada Zvonů Podluží – starostka, příprava druhého kola voleb do
senátu, doplnění požadavků vyplývajících z požární kontroly, umístění
herní soustavy na Hradíštěk, 2. kolo voleb do senátu, pasování čtenářů
(žáci 2. třídy ZŠ), Úřad práce v Břeclavi – smlouvy na veřejnou službu
jednání o možnosti práce
pro nezaměstnané, jednání s RWE o přeložení části
plynovodu Ke Sklepům,
písek na zimní posyp, 1.
kolo nabídek na zhotovení
stavby sociálního zařízení
Hradíštěk, objednávka kačírku a geotextilie na Hradíštěk a dodání, objednávka kanalizačního poklopu
na Hradíštěk a umístění
Listopad
Seminář o veřejných zakázkách Brno – starostka, dohoda se školou
o uplatnění veřejné služby, doplnění požadavků na požární zabezpečení
obecních objektů, Úřad práce Břeclav – možnosti veřejně prospěšných
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prací, Rada starostů Regionu Podluží
Týnec, jednání se Správou a údržbou
silnic o možnostech chodníku na ulici
Hlavní, kulturní komise, kontrola hospodaření ve školní jídelně, jednání s
vedením školy o personálních změnách, možnosti využití autobusové
čekárny, výbor DSO Hrušky – řešení
úvěru (otázka přeúvěrování stávajícího úvěru), 2. kolo poptávkového
řízení na sociální zařízení na Hradíšťku, komunikace Ke Sklepům – asfalt,
zahájení příprav na volbu prezidenta
ČR, řešení krádeže posypového písku pro obec, řešení výhledu spolupráce s Hantály, konzultace možností
chodníku na ulici Hlavní (vedení obce,
předseda stavební komise, projektant), seminář o třídění odpadů a hodnocení (starostka), vánoční strom,
podklady pro převod pozemku z majetku ČR na obec, Dívčí vínek, nabídka
developerské firmy na stavbu domu pro seniory (40 jednotek, na ploše min.
3000 m2), příprava obecně závazné vyhlášky o odpadech, řešení zastřešení vstupu do suterénu ZŠ, Spolek pro obnovu venkova JMK Brno (starostka), jednání o pracovnících na veřejně prospěšné práce s Úřadem práce v
Břeclavi, Jednota – opětovné připomínky na bezbariérový chodník k obchodu,
otázka připojení ke kanalizaci a jímky za
obchodem, předání stavby komunikace
Ke Sklepům, akce kácení vánočního
stromu, podklady pro úřad práce na pracovníky pro obec, územní plán – projednání doplňků, projednání proveditelnosti
chodníku na ulici Hlavní (projektant), 3.
kolo poptávkového řízení na WC Hradíštěk, návrh obecně závazné vyhlášky
o poplatku ze psů, obecně závazná vyhláška o místních poplatcích – návrhy,
seminář o rozpočtech obcí (starostka,
účetní), podpis dohody s úřadem práce
o veřejně prospěšných pracích
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Prosinec
Rozsvícení vánočního stromu, příprava monitorovací zprávy pro ROP Jihlava
(dotace na ZŠ – Modernizace ZŠ Týnec,
stavební úpravy a vybavení učeben), finanční výbor – příprava rozpočtu obce na
rok 2013, Rada starostů Regionu Podluží,
příprava vánočního koncertu, příprava na
převod zbylých pozemků z ČR do majetku obce, projednání nabídky na WC Hradíštěk – možnosti ceny díla, informace o
studii proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Kyjovky
– Hodonín (starostka), zabijačka a otevřené sklepy na Hradíšťku (vinaři)
Hana Zoubková

Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

závěrečný účet obce za rok 2011
zpráva auditora o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2011
závěrečný účet Regionu Podluží 2011
závěrečný účet DSO Hrušky-Týnec 2011
rozpočtové opatření č. 2
rozpočtové opatření č. 3
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
změna č. 3 ÚPSÚ Týnec
Členství v DSO Čistý Jihovýchod
V „různém“: výzdoba u OÚ, KD, v parku, noční klid a stížnosti občanů, multifunkční hřiště, informace TJ Sokol, ořez keřů, návrh chodníku K Valům, kanalizace občana pod KD, nutnost chodníku na Hlavní
- Změna č. 3 územního plánu Týnec
- Rozpočtové opatření č. 4
- V „různém“: komunikace Vyhnalov – nutná oprava, komunikace Ke
Sklepům, Hradíštěk – stavební povolení na WC k 21.8.2012 ještě
není
Z každého veřejného zasedání je usnesení vyvěšeno a poté k nahlédnutí u starostky obce včetně celého zápisu.
Hana Zoubková
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Akce, které jsme letos v obci realizovali
- úprava chodby obecního úřadu – snížení
stropu a nové osvětlení
- návrh územního plánu obce je připraven,
z důvodu soudního
řízení ohledně zásad
územního
rozvoje
JMK je pokračování
příprav všech územních plánů obcí pozastaveno
- je vypracována projektová
dokumentace na rekonstrukci budovy obecního úřadu,
kde bychom rádi především
využili bývalý kinosál a přebudovali na moderní knihovnu – akce určena k realizaci pomocí dotace v případě
vhodného dotačního titulu
- stavební úpravy hasičské
zbrojnice včetně nové fasády ve spolupráci s hasiči, kteří zde odpracovali přes tři sta brigádnických hodin
- oslava 90 let týneckého sboru hasičů
- nový prapor a znak obce, jejich
slavnostní přijetí
- Pro naše nejmenší děti jsme na
Hradíšťku vybudovali nové herní prvky ze získaných finančních
prostředků od RWE Gas Storage,
určené výhradně pro děti na dětské hřiště. Stávající železné herní prvky byly přesunuty na ulici U
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-

-

-

-

Kyjovky, kde je mohou děti dále využívat. Vzniklo tak v
obci další místo pro
hry dětí, se kterými i jejich maminky
mohou trávit volný
čas.
Na jaře jsme zrevitalizovali
zeleň
v parku u kostela,
opravili
chodník,
osadili nové lavičky
a doplnili osvětlení. Park po mnoha letech zase slouží ke svému účelu,
tedy k odpočinku.
V létě jsme umístili betonové květináče před obecní úřad ke zvýšení
bezpečnosti občanů na chodníku před obecním úřadem a ke zlepšení
estetického vzhledu budovy. Z důvodu zamezení parkování velkých
nákladních aut před kulturním domem jsme rovněž na tuto plochu rozmístili velké betonové
květináče.
V podzimních měsících
byla vybudována nová
asfaltová komunikace
na ulici Ke Sklepům.
Byla to snad poslední
nezpevněná komunikace v obci. Určitě si
vzpomenete, že při každém silnějším dešti byl
z této ulice splaven nános bahna a kamení
V období vegetačního
klidu provádíme v rámci revitalizace zeleně v
obci ořezy velkých stromů, případně vykácení stromů nemocných
nebo ohrožujících majetek a bezpečí občanů
Zoubková, Čech
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Základní škola a Mateřská škola Týnec
Ve zprávě o škole začnu bolavou stránkou našeho školství, která souvisí
s ekonomickou situací. Základní vzdělávání už dávno není bezplatné a je
rok od roku dražší …
Důvodem tohoto finančního zatížení rodičů je, že tzv. ostatní neinvestiční
náklady, ze kterých školy hradí vše, co pro výuku potřebují - počínaje pláštěm pro kuchařku, učebnicemi, pomůckami a konče pronájmem bazénu na
výuku plavání, byly od roku 2007 postupně zkráceny z hodnoty 1,6 mld. Kč
na hodnotu cca 400 mil. Kč v roce 2012.Tj. přibližně o tři čtvrtiny. Protože
během této doby se zvýšila DPH (z 5 na 14 %), činí celkový pokles zhruba
80 %! Finanční zatížení vzdělání tím pádem stále víc přechází na zřizující
obce a na rodiče.
Situace nebude lepší ani v dalších dvou školních letech, spíše horší.
Přes všechny problémy,které sebou nese ekonomická krize , děti a žáci
naší školy prožívají radosti i starosti života školáků.
Mateřská škola má v současné době 37 dětí.Od ledna 2013 přijdou 4
nové děti. Dopoledne má školka dvě oddělení ( předškoláci zvlášť),odpoledne jedno oddělení. Naši MŠ navštěvují i děti z okolních vesnic (Hrušky,Kostice).Školka pracuje podle ŠVP s názvem: Pojďte si děti hrát a svět poznávat. Vzdělávání zakládáme na aktivní účasti dítěte založené na smyslovém
vnímání, prožitkovém učení (zpravidla ve skupinách). Během školního roku
pořádáme pro děti různé akce . V září proběhlo Dýňování,v listopadu divadlo Kouzelný kolotoč pohádek,v prosinci nás čeká vánoční besídka, rozsvěcování vánočního stromu, návštěva Mikuláše a čerta, vypouštění balónků,
vánoční dílny .Na leden plánujeme kouzelníka,v dubnu divadlo v Břeclavi s
názvem Tetiny na dvorku,pak výlet a rozloučení s předškoláky.Předškolní
děti jsou zapojeny do projektu Bruslení mateřských škol.Většina akcí probíhá spolu se základní školou.
Základní škola má 40 žáků, čtyři ročníky ve třech třídách-spojená výuka
je ve 2. a 3.ročníku. Letos jsme zavedli, že učitel veškeré domácí úkoly
a vzkazy pověsí na školní web a rodiče mají možnost pravidelné kontroly
a stejně tak nemocní žáci vidí,co právě probíráme.Elektronické úkoly žáci
občas dostávají i v angličtině formou poslechu,kdy mají možnost správně
naposlouchat anglický text, a tak se naučit doma správné anglické výslovnosti.Rodiče zde najdou časově tematické plány roční i týdenní, čili mohou
si kontrolovat, co právě probíráme ve škole v jednotlivých předmětech a co
nás čeká třeba v březnu.
Pokrok v IT gramotnosti postupuje mílovými skoky a my musíme děti v
tomto směru vzdělávat už na prvním stupni, protože čas hliněných tabulek
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ve výuce se už dávno překonal,stejně tak i čas jednotné frontální výuky s
psaním nekonečných diktátů do sešitu.Za deset let,když budou naše děti
vylétat do života, bude svět natolik elektronicky a virtuálně pokročilý, že jejich příprava na život už teď ve škole musí tomuto trendu odpovídat.
Mimo výuku a akcí uvedených v kolonce mateřské školy jsme ve školní
družině v prvních týdnech letních prázdnin navštěvovali koupaliště v Hodoníně i v Břeclavi,stanovali na školní zahradě a podnikli dvoudenní výlet do
Oslavan –do Permonia.
V září jsme byli v Orlických horách na týdenní škole v přírodě v Nekoři.
V prosinci nás čeká projekt etické výchovy Jak se chránit v nebezpečných
situacích a Jak být dobrým kamarádem.
V rámci spolupráce sousedních škol jsme si z Moravské Nové Vsi ze tří
sportovních disciplín přivezli dvě zlaté medaile, což je pro nás velký úspěch.
Ve škole pracuje několik kroužků v rámci školy a jeden v rámci taneční
skupiny NCOD z Břeclavi.

Od nového kalendářního roku proběhne změna v obsazení pozice vedoucí školní jídelny. Rádi bychom v novém roce technicky upravili zařízení
školní zahrady a získali kousek místa na šplh a skok daleký. Do budoucna
počítáme s prázdninovým táborem pro naše žáky i se školou v přírodě,která
se dětem velmi líbila
Veškeré další informace najdete na školním webu : www.zsamstynec.
estranky.cz
Rádi bychom poděkovali paní starostce a zastupitelům obce za spolupráci a pomoc, bez které by naše školička ani zdaleka nemohla fungovat
tak, jak funguje . Díky celkové rekonstrukci školy a zařízení IT technikou
jsme zcela konkurenceschopná škola a můžeme vyučovat podle moderních trendů.
Veselé Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2013
přeje Mgr. Dana Svítilová a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Týnec
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Týnci
Jak jsme avizovali v minulém
čísle
zpravodaje, v sobotu
18. srpna 2012
se uskutečnila
oslava 90. výročí vzniku SDH
a současně Den
otevřených dveří.
Na dopolední
slavnostní mši
byla vysvěcena
soška Sv. Floriána, patrona hasičů, a je umístěna ve výklenku čelní zdi zbrojnice.
Po celý den byly přístupné prostory zbrojnice a všechna auta rozmístěná venku před kulturním domem, aby si je mohli zájemci prohlédnout. Obrázky z historie i současné činnosti SDH nabídla výstavka fotografií. V slunném letním dni byla celá akce důstojná a vydařila
se po všech stránkách.
Oslavě předcházela několikaměsíční příprava hasičské zbrojnice.
Na jejích úpravách odpracovali týnečtí hasiči během 82 dní usilovné
práce celkem 354 brigádnické hodiny. Poděkování patří nejen jim, ale
i jejich manželkám za pochopení a podporu.
Několik dní po oslavě zemřel jeden z věrných členů SDH v Týnci
pan Bohuslav Juráček. Připravený Pamětní list s poděkováním za
jeho činnost bohužel do svých rukou už nedostal.
Jako perličku, o níž řada občanů ani neví, chceme ještě připomenout, že v Týnci v roce 1947 bylo utvořeno družstvo hasiček, které s
trikolórou cvičilo prostná na hudbu Hoši od Zborova. Děvčata vystupovala na hasičských veřejných cvičeních nejen v Týnci, ale v celém
okrese a také na Slovensku. Velela mu a nacvičovala dnes devadesátiletá Emilka Jančálková.
Hana Zoubková
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MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE TÝNEC - 10 let
V roce 2012 oslavila místní organizace 10 let od svého založení.
Před r. 2012 spadali rybáři v Týnci pod spolky v Mor. Nové Vsi, Lanžhotě či Tvrdonicích.
Ze zápisů pana Milana Kopuletého st. si připomeňme vznik první
místní skupiny:
Na sklonku r. 1967 bylo v Týnci 25 rybářů organizovaných v místní
skupině Československého rybářského svazu v Moravské Nové Vsi,
která byla součástí místní organizace Lanžhot spolu se skupinami Tvrdonice a Kostice. V Mor. Nové Vsi byli mimo místních a týneckých rybářů organizováni i rybáři z Mikulčic, Prušánek a Hrušek. Při členských
schůzích docházelo k častým nedorozuměním a kontroverzím, které
nepřispívaly k dobré činnosti. V roce 1967 se tyto poměry vyhrotily natolik, že někteří týnečtí členové začali usilovat o ustavení samostatné
skupiny v Týnci. Na výroční schůzi dne 21. 1. 1968 v Mor. Nové Vsi
byl požadavek o ustavení místní skupiny schválen a dne 4. 2. 1968 se
konala ustavující schůze místní skupiny ČRS v Týnci, které se zúčastnilo 22 členů z Týnce a 1 z Hrušek.
Do výboru byl zvolen: Bolfík Josef – předseda, Janulík František-místopředseda, Kopuletý Milan-jednatel, Otáhal Miroslav-hospodář a
Vala Bohuslav-pokladník.
V průběhu 28 let se ve funkcích výboru vystřídali: předseda -Blažej
František, Maděryč Ludvík, Hanzlík Miroslav, Úlehla Jan, Létal František, jednatel -Kaňa Lumír, Janulík Jan, Mrákava Ivo, hospodář- Blažej
Pavel, Mrákava Ivo, pokladník - Netopilík Ludvík, Rašovský Bohumil,
Ořeský
Vladimír,
Úlehla Jan, Maděryč
Ludvík, Kopuletý Milan.
Na činnost rybářů v osmdesátých letech vzpomíná
p. Ludvík
Maděryč /předseda
1981-1987/: pořádaly se závody na štěrkopískovně v Mor.
Nové Vsi, na štěrkovně na loukách a
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na Moravě do čeřenů- k tomu účelu byla na Hrušecké vartě postavena
rybářská bouda na kůlech. Byla přehrazena Stará svodnice. Organizoval se sběr starého železa, za výtěžek se nakupovaly ryby ze slovenské Stupavy. Tak se roku 1981 přivezl první amur a tolstolobik do
našeho revíru. Opravila se vyhořelá chata na Týneckém ramenu. Vybagroval se meliorační járek, kde se vychovala vlastní násada kapra.
Provádělo se slovování Kyjovky a vysychajícího ramene. Přehradilo se
rameno Běhůš. Zakoupila a opravila se Rybářská bašta a vybudovalo soc. zařízení, první hospodský byl Bela Kvasnovský. Pořádaly se
turnaje v kopané, zájezdy a zábavy. Předseda se v r. 1984 zúčastnil
celostátního sjezdu rybářů v Praze.
Roku 1990 se od Českého rybářského svazu oddělil Jihomoravský
územní svaz, ze kterého vznikl Moravský rybářský svaz, který naše rybáře sdružuje dodnes. Vznikla místní organizace v Lanžhotě, pod kterou v tomto období spadal i Týnec. Historie se po třiceti letech opakovala a Týnečtí opět usilovali o založení místní skupiny. Dne 4. 1.1997
se konala ustavující schůze MRS místní skupiny Týnec , předsedou
byl zvolen Milan Zugárek /místopředseda Ivo Mrákava, hospodář Pavel
Blažej, jednatel Petr Zugárek, pokladník Jaroslav Úlehla/. Místní skupina měla 59 dospělých členů, 7 polovičních a 30 dětí.
V roce 2001 se začalo s přípravami na oddělení místních skupin
Týnec, Kostice a Tvrdonice od MO Lanžhot. Místní organizace Týnec
byla založena na ustavující schůzi 16. 12. 2001 a od 1. 1. 2002 vznikla historicky první organizace MRS v Týnci. Předsedou se stal Petr
Zugárek /místopředseda Ivo Mrákava, jednatel Zdeněk Janulík, pokladník Jaroslav Úlehla, hospodář Pavel Blažej/.
MRS MO Týnec má aktuálně 159 členů – 134 dospělých, 6 polovičních a 19 dětí. Pořádali jsme tradiční rybářské závody dospělých a
dětí, noční rybářské závody, svazové kolo soutěže Zlaté udice, Guláš
Cup a výlov rybochovného zařízení, který se letos uskutečnil již po
jedenácté. Bohužel nepřálo počasí, a tak jsme se setkali s menším
zájmem veřejnosti.
Tento článek je jen krátkým připomenutím historie činnosti „rybářského cechu“ v Týnci. Novodobé dějiny naší organizace svědčí o neutuchajícím nadšení a snaze členů početné rybářské rodiny o vybudování kvalitního zázemí pro ochranu a využití přírodních zdrojů, které
vychází z citlivého vztahu k přírodě a snahy o její zachování pro příští
generace.
Vážení spoluobčané, přejeme pokojné prožití vánočních svátků a v
novém roce pevné zdraví, štěstí a spokojenost!
Za MRS MO TÝNEC: Petra Zugárková
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TJ Sokol Týnec – zhodnocení roku 2012
Milí sportovní příznivci,
v následujících řádcích se pokusím zhodnotit kalendářní rok 2012
z pohledu zájmové organizace TJ Sokol Týnec. Jako již tradičně se
na začátku roku konala valná hromada, kde byl stávající výbor doplněn o trenéra přípravky J. Kotlaříka. Scházíme se každé úterý ve složení: P. Sláma, Z. Polách, P. Hrubý. O. Schilling, P. Polách, L. Pretóry,
Z. Kurec a J. Kotlařík.
Fotbal: Muži
Jarní část sezóny 2011/2012 opět začala zimní přípravou, kdy
jsme během 2 měsíců odehráli 6 přátelských utkání. Z toho jsme 3x
vyhráli a 3x prohráli.
První mistrovské utkání jarní části nás čekalo v Bavorech, kde
jsme na úvod sezóny prohráli 2:1. Na konci sezóny 2011/2012 jsme
se v tabulce umístili na 4. místě se skóre 59:35. Celkem jsme v jarní
části odehráli 12 zápasů, v nichž jsme 3x vyhráli, 3x remizovali a
6x prohráli. Zejména bych chtěl vyzvednout výkony našeho nového
brankáře K. Balgy. Jeho zákroky chvílemi přiváděli soupeřovy útočníky k šílenství.
V letní přestávce se k mužstvu již natrvalo připojili T. a Z. Janulíkovi,
P. Procházka, F. Tureček a M. Čech. Odešli P. Šlosar a R. Maňák (oba
hostování z Hodonína) do Čejkovic, aktivní „kariéru“ přerušili V. Čápek a S. Hrabě. Hostování v Hruškách prodloužil R. Janulík. Na hostování zůstal
E. Salay z
Hodonína a
nově jsme na
hostování získali L. Salajku
z
Tvrdonic.
Na trenérské
pozici ukončil
působení A.
Jánoš,
kterého na letní přípravu a
novou sezónu 2012/2013
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nahradil na postu trenéra „staronový“ S. Benada.
V letní přestávce jsme odehráli 4 přípravné zápasy, v nichž jsme
1x remizovali a 3x prohráli.
Do podzimní části nové sezóny jsme vkročili s 15 hráči zápasem
v Bavorech. I přes nepříznivé výsledky z přípravných zápasů, se 6
novými hráči v základní sestavě a novým trenérem, se nám na úvod
podařilo zvítězit 1:2, když se 2x trefil M. Málek. Celkem jsme v 14
podzimních zápasech (vč. jedné předehrávky) skončili v tabulce na
5. místě s 25 body na kontě a skóre 32:23. 8 zápasů jsme vyhráli, 1x
remizovali a 5x prohráli. Nejlepším střelcem podzimní části se stal M.
Málek se 7 góly.
Návštěvnost domácích zápasů se opět drží na pěkné úrovni. Cestu
na hřiště si průměrně nachází 118 návštěvníků.

Muži – podzim 2012/2013
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Mikulov B
Drnholec
Ladná
Lanžhot B
TÝNEC
Tvrdonice B
Přítluky
Perná
Podivín B
Hustopeče B
Valtice
Lednice B
Bavory
Sedlec

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
8
8
8
7
7
6
5
4
3
3
1
0

R P Skóre Body
3 0 51:17 36
0 4 45:18 30
4 2 41:22 28
3 3 32:17 27
1 5 32:23 25
3 4 39:30 24
2 5 36:19 23
4 4 31:29 22
3 6 21:32 18
2 8 32:36 14
4 7 21:33 13
1 10 21:48 10
3 10 22:49 6
1 13 12:63 1

Muži – konec sezóny 2011/2012
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Mor. Žižkov
Perná
Drnholec
TÝNEC
Hustopeče B
Přítluky
Lanžhot B
Lednice B
Tvrdonice B
Valtice
Bavory
Podivín B
Pavlov
Kostice B

Přípravka
V létě se na
poli mládežnických týmů uskutečnila
spolupráce mezi týmy
TJ Sokol Týnec,
Sokol Kostice a
Sokol Tvrdonice.
Naši
nejmenší
začali přihlášení
pod společným
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Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
17
18
14
13
13
12
14
10
11
10
7
8
5
5

R
3
0
4
5
5
7
1
7
2
2
5
2
4
3

P
6
8
8
8
8
7
11
9
13
14
14
16
17
18

Skóre Body
78:31 54
84:41 54
66:54 46
59:35 44
54:43 44
52:38 43
66:58 43
39:46 37
62:54 35
43:71 32
36:62 26
39:71 26
32:69 19
29:64 18

jménem hrát zápasy turnajovým způsobem. Celkem na podzim odehráli
4 turnaje. Každého turnaje se účastní 6 týmů (Sokol Kostice A, B, MSK
Břeclav A, B, Charvátská Nová Ves a Hlohovec). Týnecké děti vystupují
pod názvem Sokol Kostice B. Každý zápas se hraje 10 min. systémem
„každý s každým“. Trénují 2x týdně pod vedením trenérů J. Kotlaříka a
R. Kotáska.
Cvičení ženy:
Jako již tradičně i v tomto roce pokračuje cvičení žen. Dámy jsou rozděleny na 2 skupiny, z nichž jedné předcvičuje paní B. Macková a druhé
M. Valová. Schází se na kulturním domě 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.
V rámci cvičení je také možnost využívat cvičebních strojů.
Ostatní info:
V letošním roce bylo odpracováno 295 brigádnických hodin. Na jaře
byl před Velikonocemi tradičně proveden sběr železného šrotu. Během
roku byly na hřišti natřeny téměř všechny železné plochy, okna, natažena nová síť za bránou. Koncem října byla provedena příprava zimní
ledové plochy a věřme, že letošní zima ji dovolí využít naplno.
I nadále jsou funkční naše webové stránky na adrese www.sokoltynec.cz, které se snažíme pravidelně aktualizovat. Naleznete zde nejnovější informace o dění v organizaci.
Na závěr mi nezbývá než opět poděkovat všem, kdo se na chodu
sokola nějakým způsobem podílejí, a obci za poskytnuté finanční prostředky na údržbu a činnost.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
2013!
Za výbor TJ Lukáš Pretóry

Nové fotbalové hřiště je už 40 roků staré
Koncem šedesátých let aktivita týnecké tělovýchovné jednoty,
zvláště pak fotbalového oddílu čítajícího 28 hráčů prvního mužstva,
dorostu a 32 žáků narážela na nedostatky stávajícího fotbalového
hřiště pod humny /dnešní ulice Sportovní od domu Ing. Pavla Tučka po dům Jaroslava Kaně/. Rozměry hřiště již neodpovídaly novým
podmínkám soutěží. Potřebné rozšíření plochy bylo možno uskutečnit jen výkupem přilehlých humen. MNV i Sokol provedly řadu jednání
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s majiteli, ale tito v roce 1967 definitivně odmítli své pozemky prodat.
Proto bylo rozhodnuto vybudovat úplně nové hřiště. Tento návrh prosazovali především mladí členové aktivního výboru Sokola. Tehdejším předsedou MNV byl František Adámek.
První variantou bylo vybudovat nové hřiště za Valy a pod vinohrady. Přípravné práce už byly zahájeny přestěhováním seníku do
prostor dnešního parkoviště u nového hřiště. Tento záměr nebyl uskutečněn kvůli požadavku na velký zábor zemědělské půdy.
Za nejvhodnější místo byl nakonec pro nové hřiště a budoucí
sportovní areál vybrán pozemek skladu dřeva „forota“ Státních lesů v
krásném lesním prostředí za mostem přes Kyjovku. Ředitelství Státních lesů až teprve po mnoha obtížných jednáních část pozemků
uvolnilo.
Ing. Ludvík Jančálek vypracoval jednoduchý projekt hřiště i kabin,
a tak už v roce 1969 – tedy v roce 50. výročí trvání tělovýchovy v Týnci – byla stavba nového hřiště zahájena.
Jako nejvhodnější byla zvolena forma svépomocí v akci „Z“ za investorství MNV a spolupráce TJ SOKOL.
Nejprve bylo třeba zlikvidovat starý prutník, navézt přes 1500 m3
zeminy z odkrývky štěrkopísku z Moravské Nové Vsi a buldozerem
rozhrnout vyvýšenou plochu /pod dnešními kabinami/. Bylo nutné
přeložit elektrické vedení vysokého napětí.
Samotná příprava hřiště si však vyžádala spoustu dalších prací.
Navezenou mrtvou zeminu bylo třeba zúrodnit velkým množstvím
kompostu-Vitahumu, osetím zeleným hnojením a několikerým urovnáním. Navezením kompostu byla plocha velmi zaplevelena. Rostla
tam rajčata, papriky, mušec, okurky. Plevele byly dodatečně zlikvidovány herbicidy. Problém způsobila i chybná navážka několika fůr
oblázků, které bylo nutné po urovnání plochy ručně vysbírat.
Postupně bylo hřiště zatravněno, vybaveno zábradlím a lavičkami.
Proti případnému zaplavení vodami z Moravy byla vybudována hráz
a zbudován přístupový chodník a jednoduchá parkovací plocha pro
auta a autobusy.
Už v roce 1970 bylo započato se stavbou kabin. Byla to náročná
akce spojená s vlastní stavbou, přivedením vody, provedením elektroinstalací, upravením fasády, terasy a okolí celé budovy. Nakonec
bylo pořízeno i rozhlasové zařízení.
Celou akci sice financoval Místní národní výbor Týnec za finančního přispění OV ČSTV, mechanizaci poskytlo místní JZD, vlastní práce
však prováděli a zajišťovali - členové Sokola, kteří při ní odpracovali
5345 brig. hodin.
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- stavba byla provedena v letech 1969-72 s nákladem 152.750,Kčs
- bylo však vybudováno dílo v hodnotě 350.000,- Kčs.
Nový areál byl předán slavnostně do provozu 7.7.1972. Sokol obdržel i čestné uznání OV ČSTV a diplomy byli odměněni nejobětavější brigádníci, jako Ing. František Melichar, Jan/Šimon/ Kučera, Milan
Vala, Mojmír Gergel, Jaromír Trčka, Pavel Trčka, Petr Zugar, Božek
Můčka a František Kaňa, předseda TJ. Poděkování patří i celé řadě
dalších brigádníků, členů Sokola.
Při příležitostí nového otevření hřiště pořídila Jednota vkusné suvenýry, a to odznaky a vlaječky se znakem Sokola a obce Týnec.
Zahajovací zápas na novém hřišti sehrálo mužstvo Týnce s jedenáctkou Sokola Banky u Piešťan /prohrálo 1:6/. O přestávce byla
předvedena ukázka ženské kopané.
V letech 1977 – 78 byla vedle stávajících kabin postavena i hospodářská budova s klubovnou a skladem sportovního a závlahového
zařízení.
Členové Sokola odpracovali 1254 brig. hodin - s nákladem 26.739,Kčs - bylo vybudováno dílo v hodnotě 65.000,- Kčs.
Areál hřiště byl v dalších letech doplněn dalšími zařízeními /letní cvičební konstrukce, kluziště, tenisové hřiště/ v neposlední řadě
i hřiště treninkové a prostorná pergola pro letní
posezení.
Nové hřiště od svého
otevření patřilo a patří i dnes k nejpěknějším
venkovským fotbalovým
zařízením v okrese.
Ing. František Melichar

FK Pohárek
Letos v únoru navštívil Pohárek matičku Prahu, kde jsme si zaskotačili
na Moravském plese. Od května jsme potom vystupovali v Moravské Nové
Vsi na Dni lidových řemesel, ve Tvrdonicích na Národopisných slavnostech,
v Týnci na svěcení obecního praporu a znaku, na předhodovém zpívání v
Prušánkách, Moravském Žižkově, Hruškách, Týnci a Kosticích. Na podzim
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potom na valtickém a hlohoveckém vinobraní.
Týden po našich hodech jsme s některými členy souboru (Katkou Bízovou, Janou Otáhalovou a Fanou Kobzíkem) navštívili Uherské Hradiště,
kde jsme se zúčastnili přehlídky (a focení do hradišťského muzea) ženichů
a nevěst z celého Slovácka. V této přehlídce asi 30 svatebních párů jsme
zastupovali jak jinak než Podluží. Děvčata - jedna ve svatební šatce vymalované paní Emilkou Jančálkovou a druhá v lanžhotském obřadním kroji.
Pro nás nejvzácnější událostí v tomto roce bylo vystoupení na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kde jsme účinkovali s ostatními soubory ve společném pořadu „Až zároveň věžú...“.
V současné době má krůžek 22 členů, z toho 15 děvčat, což znamená,
že na jednoho kluka připadají dvě dívky. Chlapci se tak stali tzv. nedostatkovým zbožím. Takže přijďte, kluci, ale samozřejmě také děvčata, za námi na
kulturák každý pátek v 19:00.
A PŘÁNÍ OD POHÁRKU?
PŘEKRÁSNÉ A POHÁDKOVĚ BÍLÉ VÁNOCE A AŤ V NOVÉM ROKU
NA KAŽDÉM KROKU NA VAŠÍ TVÁŘI ÚSMĚV JEN ZÁŘÍ.
Hana Kobzíková

Pověst
Rytíř bez bázně a hany
Svérázný rytíř Čeněk Papák z Mošnova žil na Podluží a Týnci v
15.stol. Na jeho osobě můžeme vidět, že tzv. převlékání kabátů není
znakem jen dnešní doby. Pocházel asi z Příborska. Jeho pečeť je
mezi 425 na protestním listu proti upálení Jana Husa. Ale již r.1420
vypověděl husitům nepřátelství.
Husitství na Podluží nebylo tak silné jako v Čechách. V naší oblasti
bylo významným hlavně tažení spojených husitských vojsk pod vedením Prokopa Holého v březnu r. 1426. Husité obsadili Podivín, dobyli
břeclavský hrad, ponechali zde posádku a vpadli do Rakous. Pak se
vrátili do Čech.
Rakouský vévoda Albrecht , zeť císaře Zikmunda, od r. 1423 markrabě moravský, chtěl zničit husitskou posádku v Břeclavi, ale výpravu podnikl až v srpnu 1426. Mezi oblehateli byl i Čeněk Papák. Obléhání trvalo asi 9 týdnů a v té době se podařilo Albrechtovi zmocnit
hradu Týnce a jako velitele tam dosadil Čeňka Papáka. Obléhaným
husitům v Břeclavi přitáhl na pomoc Prokop Holý, porazili Albrechta,
posílili posádku a opět pustošili Rakousy. Ale o pomoc v boji proti
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husitům žádali i Brněnští. Albrecht jim odpovídá a my se tak dozvídáme, že hejtman Čeněk Papák je obléhán na hradě Týnci husity, Týnec
je oporou rakouské strany na Moravě. Proto vévoda Albrecht donutil
majitele týneckého hradu Petra Konice, aby mu hrad a městečko Týnec , Lanžhot, Tvrdonice a Mikulčice r. 1427 prodal.
Za zásluhy v boji proti husitům postoupil Albrecht Týnec, Buchlov
a Hodonín v r. 1437 Papákovi, i když Papák sídlil v Týnci již v roce
1434. Pak se jeho jméno vyskytuje v mnoha žalobách a sporech, dluží peníze,loupí, je krutý na poddané.
Válečné výpravy Albrechtovy si vyžádaly značné náklady, jeho
následovník Friedrich III. musel splácet vojákům žold, protože jinak
plenili a drancovali. Tak dostal peníze za služby i Čeněk Papák. Ale
žold nedostali všichni, proto někteří začali loupit a v pohraničních
oblastech moravsko – rakouských se rozpoutala v letech 1441 – 5
drobná válka. Loupežemi si přivydělává i Čeněk Papák, Rakušané
mu říkají Pseningk von Mosicz. Také vzal pod ochranu muže, který
okradl siroty po popraveném Heraltovi z Kunštátu. Papáka žaloval
sám Jiřík z Poděbrad a dovolává se svědectví celé země. To podnítilo
nové žaloby za zlodějiny, zadržení platu, neoprávněné věznění cizího
služebníka.
I ve 40. a 50. letech 15. stol. pokračuje na hranicích lupičství, usazují se zde loupeživí rytíři, na jejich straně je opět Čeněk Papák jako
jeden ze šesti kapitánů. Po boku zemana Mladvaňka a dalších tentokrát na straně Moravanů v r. 1459 loupí v okolí Pernitálu.
V r. 1459 Čeněk Papák umírá a majetek přechází na syny Jana,
Oldřicha a Jiřího, ti jdou po stopách svého otce, ale i otcovi věřitelé
se ozývají. Tak např. z r. 1464 je žalován Jan Papák na Týnci o 20
hřiven grošů.
Svoji úlohu dovršili rytíři z Mošnova za česko-rakouské války. Opevněný hrad Týnec měl být oporou Jiříka z Poděbrad, avšak stoupenci
Matyáše – Lichtenštejnové - hrad dobyli. Jan Papák pak bojuje po
boku Matyáše, ale Týnec je už pustý, a proto jej odprodává 7.11.1470
Jindřichovi z Lichtenštejna, což v r. 1472 potvrzuje král Matyáš.
Další události:
1580 – Týnec vypálen žhářem
1605 – plenění Bočkajovců
1619 – vyplenění císařským vojskem, 30 letou válku přežilo 37,7%
obyvatel
zkráceno podle Svatopluka Rutara, zpracovala Věroslava Hesová
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Společenská kronika 2012
Narození
V roce 2012 se narodilo 5 dětí:

Lukáš Salajka
Karin Gabčová
á
Petr Jung
Dominik Rác
vá
Elen Trávníková

Výročí narození
80 let
František Blažej
Josef Můčka
Františka Piškulová
85 let
Božena Benadová
Marie Kučerová
Marie Mazuchová
Anton Štefún
Jaroslav Úlehla
90 let
Emilie Jančálková
91 let
Terezie Hanzlíková
93 let
Anna Lincová
Všem narozeným dětem přejeme dobrý život a oslavencům blahopřejeme s přáním dobrého zdraví do dalších let.
Úmrtí
Zemřelo 9 občanů: Alžběta Mlynaříková (85 let)
Božena Melicharová (91 let)
Jan Hasil (84 let)
Marie Košťálová (97 let)
Vlastislav Salajka (82 let)
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Rudolf Topič (83 let)
František Vala (78 let)
Bohuslav Juráček (90 let)
Anna Titlová (68 let)
Marie Majzlíková (86 let)
Cecilie Lucká (91 let)
Sňatky, rozvody
Bylo uzavřeno 7 sňatků a rozvedeno 1 manželství
Novomanželům přejeme nekonvenční manželství a rozvedeným párům
odvahu začít nový život podle jejich představ.
Marcela Valová

Poděkování
Společnosti RWE Gas Storage
za finanční
dar ve výši 130
tisíc na nové
herní prvky na
Hradíšťku. Dětem se velmi
líbí a mají z
nich radost, s
potěšením je
využívají
ke
skotačení
v
teplých i chladných dnech.
Hasičům
Rád bych touto cestou poděkoval týneckému družstvu hasičů, zejména jejich veliteli panu Mrákovi, při zásahu zahoření dřeva na ulici
Juráčkova, v zahradě mého rodinného domu. K tomuto zdárnému výjezdu napomohla také všímavost některých našich občanů (pan Kožnar), ale i rychlé vyhodnocení dané situace paní starostkou, která byla
na místě požáru, a zabránila tak způsobení větší hmotné škody na
majetku.
Jan Hlavenka
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Vinařům…
Děkujeme vinařům za zajištění pomoci při kácení, převozu a osazení vánočního stromu u kulturního domu, panu Motlovi, firmě Likomstav (p. Šimáček) za sponzorský dar – úhradu práce s jeřábem, panu
Hřebačkovi, Ficovi, Skypalovi, bez nichž by strom nebyl. Za kulturní
vystoupení a pěkný večer dětem, mužákům, sólistům Pohárku, za perníčky paní Kaňové, panu Jiřímu Piškulovi za krásný oslňující ohňostroj,
vinařům a rybářům za občerstvení….a všem dalším, kteří se podíleli na
této pěkné akci.
Hana Zoubková

Drobné zprávy
Pokud někdo z občanů chce nabídnout obci jehličnatý strom, který
by svým vzrůstem bránil světlu do oken jejich domů a svou velikostí
ohrožoval bezpečí jejich majetku, nechť to ohlásí na obecním úřadě
a po posouzení ho můžeme zařadit do pořadníku na vánoční strom.
Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku 1/2012, která stanovuje poplatek za odpad ve výši 500,-Kč na osobu a rok 2013.
Vyhláškou 2/2012 bude stanoven nový poplatek za psy – rozhodne
zastupitelstvo obce, sledujte vývěsku.
Tříkrálová sbírka
se v naší obci uskuteční v sobotu 5. ledna 2013. S koledou budou
chodit chlapci a děvčata z týnecké chasy.
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Půlnoční troubení na kostelní věži
Na Štědrý večer zazní z věže týneckého kostela
tóny vánočních koled, které na trubku zahraje Miroslav Ilčík.
Zaposlouchat se do nich můžete kolem půlnoci.
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