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Vážení spoluobčané,
předáváme vám informace o aktivitách organizací v naší obci v
období od posledního zpravodaje. Zpravodaj vychází až v tomto období proto, že jsme se v průběhu roku plně věnovali akcím a stavbám
podporovaným dotacemi a jejich náročné administraci. Děkuji za pochopení.
Hana Zoubková

Zprávy z obecního úřadu
Programy rady obce
Leden 2013
Nájemní smlouvy na pozemky, žádost o pronájem pozemku, nabídka
leteckého snímkování (drahé – nepřijato), žádost Čs.obce legionářské
(příspěvek – neposkytnut), faktura chasy za hody 2012, žádost o odprodej obecního pozemku (2 m2), výsledky Tříkrálové sbírky (22 452,-Kč),
návrh na vyřazení starého a poškozeného majetku obce z inventárního
seznamu, vyúčtování dotace STP Kostice, pravidla pro použití hlasování
rady obce per rollam ve výjimečných a naléhavých případech – jde o
písemné hlasování přes e-mail, rozpočtové opatření č. 1
Únor
Žádost o pronájem zasedací místnosti OÚ Týnec (valná hromada mysliveckého sdružení), žádost o vyloučení použití účtu v ČNB (pro dotace), stanovisko k realizaci projektu „Obnova zeleně na hřbitově v Týnci
na Moravě“, žádost TJ Sokol Týnec o převod dotace, členský příspěvek
Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí, nabídka na vnitřní
dveře OÚ (1 ks), odměna kronikářce, inventarizační zpráva za rok 2012,
aktualizace Povodňového plánu Obce Týnec, roční výkaz o knihovně,
psi a jejich úniky – možnost řešení dodatkem k veřejnoprávní smlouvě s
Městem Břeclav, žádosti o pronájem KD, fasáda budovy školy, předvánoční koncert 2013, povinnosti správce KD, žádost o odprodej pozemků,
nabídka bezúplatného převodu silnice III/4241 do majetku obce, vyúčtování knihovny, možnost grantů RWE, WC Hradíštěk, vitríny pro úřední
desku
Březen
Žádost o pronájem KD (rybáři – členská schůze), žádost o prodej pozemků, posouzení zákonnosti vyhlášek 1/2012, 2/2012, 3/2012, výroční
zpráva o poskytnutých informacích dle 106/99, připojení pozemků DSO
k honitbě – záměr, záměr připojení pozemků obce k honitbě, energetický
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audit a štítek budovy OÚ, zateplení OÚ – žádost o dotaci, žádost o dotaci
na WC Hradíštěk, energetický štítek budovy školy (nutnost ze zákona),
otázka fasády na škole, úhrada neinvestičních nákladů na žáky v Břeclavi, dodatek č. 2 ke Smlouvě TKO (Hantály), žádost o odkoupení pozemku (bude řešeno později, nejprve posoudí stavební komise), nezávazná
cenová nabídka Megawaste (odpady), žádost o finanční podporu Remedia plus, OZV 1/2013, smlouvy o dílo – zpracování žádosti o dotaci na
sběrný dvůr, rozpracování projektové dokumentace v souladu s žádostí
o dotaci, smlouva mandátní – stavební dozor, poptávka zpracovatele
energetického štítku budovy školy, rozpočtové opatření č. 2, členský příspěvek DSO Čistý Jihovýchod, účetní závěrky a hospodářský výsledek
ZŠ a MŠ Týnec (zkontroluje ještě finanční výbor), program veřejného
zasedání ZO, žádost o povolení kácení bříz na hřbitově (v souladu s
poskytnutou dotací na zeleň na hřbitově), žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na technické dovybavení sběrného dvora
(multikára, případně lis - neschváleno), řešení záměrů prodeje pozemků
Duben 2013
Žádost o dotaci na vozidlo pro sběrný dvůr, nabídka právní ochrany, Remedia plus – příspěvek (2000,-Kč pro dvě týnecké děti), deratizační práce, E.ON nabídka zemního plynu, konzultace a stanovisko k
výsadbě stromů na ulici Hlavní, záměr o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí – věcné břemeno na pozemku p.č. 1164/2, smlouva Ekovín,
dar 19.praporu Stráže Obrany Státu Hodonín (1000,-Kč), úhrady faktur,
Hradíštěk – WC, skluzavka, vítání občánků, příprava OZV nebo jiné nařízení o podomním prodeji, sečení obce, projektová dokumentace a požárně bezpečnostní řešení na zateplení budovy obecního úřadu, průkaz
energetické náročnosti budovy obecního úřadu (nevyhovující parametry,
doporučeno zateplit), darovací smlouva RWE GS – na WC Hradíštěk,
poptávky komunikace ke sběrnému dvoru (poptány firmy VHS, Strabag,
Likomstav), rozpočtové opatření č. 3, žádost Pohárku o finanční příspěvek (nestihl podat žádost do rozpočtu 2013, schváleno 10 000,-Kč),
žádost o zapůjčení židlí a stolů na sezónu 2013 – zamítnuto, WC Hradíštěk, letní kino letos nebude, informace o otevřených sklepích
Květen 2013
Smlouva o dílo Povodí Moravy, s.p. – sečení Kyjovky (9960,- nám
zaplatí za sečení jednoho břehu), účetní směrnice, poptávkové řízení na
opravu sochy Rudoarmějce (z oslovených tří restaurátorů podal nejlepší
nabídku p. Petr), žádost o vyjádření k pronájmu i odkoupení pozemku
(prodej neschválen, doporučen pronájem – pozemky podél cesty ke hřišti, řešíme nájmy), návrh Nařízení obce – Tržní řád, v jehož rámci se zakazuje podomní prodej, byl poslán JMK, ještě zbývá doplnit některé úda3

je, WC Hradíštěk a provedení stavby, fasáda školy – možnosti, chodník
na ulici Hlavní – varianty a podnět k dořešení majetkoprávních vztahů
ÚZSVM, žádosti o pronájem pozemků podél cesty ke hřišti (prodloužené
oplocené zahrady), dlažba u kostela – možnosti úpravy, oprava střechy
hasičské zbrojnice, poptávka realizace zeleně na hřbitově (osloveny tři
firmy, nabídku podaly dvě, zatím nebyl proveden výběr), rozpočet chodníku na ulici Hlavní (celkem asi 1,44 mil, projekt rozdělen na čtyři etapy
od kapličky a mezi křižovatkami, v této chvíli jsou podány žádosti o vyjádření správcům sítí), připomínky Ing. Melichara ve věci výstavby WC
Hradíštěk, akceptování žádosti o dotaci na multikáru (pro svoz odpadů,
větví apod. v obci na sběrný dvůr), nabídka prodeje nemovitosti
Červen 2013
Dotační management projektu zateplení OÚ Týnec, SD Týnec (Ing.
Stránský), dozor stavby komunikace ke sběrnému dvoru (Ing. Koliba),
poptávky k opravě fasády školy ( Maška, Prajka, Martuška, Hrušecká
stavební spol. s r.o., Likomstav, Sirotka, Bartoš, Zugárek, Vávra), oprava
Rudoarmějce, stromořadí pro Region Podluží (pro nás mezi Týncem a
Hruškami, naše spoluúčast 38 tisíc), faktura za stromy Hlavní, otázka
stavebního dozoru WC Hradíštěk (rozhodnuto „ano“, Ing. Martínek), auditor hospodaření obce – ponecháme Ing. Kadlice, žádost o pronájem
pozemku (ke hřišti), nabídky výsadby zeleně na hřbitově, vánoční strom,
rozpočtové opatření č. 4, žádost o povolení odstranění stromu (nebylo
provedeno), program ZO, návrh na jmenování firem k výběrovému řízení
na stavbu sběrného dvora
Červenec 2013
Přehled investičních a neinvestičních akcí 2013, výběr zhotovitele fasády ZŠ Týnec, určení dodavatele akce „výsadba zeleně na hřbitově“,
SOD Ing. Machovec - dozor dotačního projektu na hřbitově, darovací
smlouva obci Hořín (pomoc při záplavách, 10 000,-), rozpočet fasády
ZŠ, technický dozor investora na akci zateplení OÚ a na fasádu ZŠ, pronájmy částí pozemku 703/1 (ke hřišti), radar na měření rychlosti (nutná
výměna baterie), záměr o uzavření smlouvy o věcném břemenu, smlouva o věcném břemenu (přípojka NN k RD), rozpočtové opatření č. 5,
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele malého hákového vozidla s
nakladačem kontejnerů a kontejnery na bioodpad, mandátní smlouva na
zpracování zadávací dokumentace pro dotaci a výběrové řízení na vozidlo a administraci projektu, chodník u kostela – varianty a návrh firem k
poptávce, fasáda školy – sokl a barva
Srpen 2013
Chodník u kostela – varianty, digitální zpracování vodovodu a kanalizace, pozemky v ulici Hlavní – žádost o převod z majetku ÚZSVM do
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majetku obce, smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno (přípojka
k RD), úhrady faktur na fasádu školy a WC Hradíštěk, žádost o povolení
kácení stromu (nepovoleno), žádost o povolení kácení stromu (suchý
strom v parku – povoleno, provedeno), žádost o povolení využití KD,
žádost o finanční podporu (občan na péči o psy –zamítnuto), žádost
o umístění sběrných kontejnerů v obci (oděvy, textil), výběr zhotovitele
stavby sběrného dvora Týnec (Strabag), výběr zhotovitele akce „OÚ Týnec – zateplení“ (Milan Maška Tvrdonice), výměna obrub a oprava studny u školy, rozpočtové opatření č. 6, sdělení MPSV o sociální dávkách
(nelze sdělovat informace o sociálních dávkách, které občané pobírají a
OÚ nemůže posuzovat jejich výši či oprávněnost), komise pro výběrové
řízení na multikáru
Září 2013
Smlouva o poskytnutí dotace (JMK – SDH), předání a převzetí díla
(fasáda ZŠ), smlouva o výpůjčce (AIDED-EU – kontejnery na vyřazený
textil), žádost o vyjádření k udělení licence (BORS), nabídka na zimní
údržbu komunikací (byla podána jedna – Tichý Hrušky), úhrada faktury (škola), výsledek výběrového řízení na vozidlo k rozšíření separace
odpadů a jejich svoz v obci Týnec (multikára, dodavatel MINAMservis),
předhodovní zpívání 2013, výběr dodavatele prostranství u kostela (ze
tří oslovených, Prajka)
Říjen 2013
Úhrada faktury za vedení VŘ Ing. Stránský (SD, zateplení OÚ), kupní
smlouva MINAMservis (multikára), rozpočet stavebních úprav OÚ mimo
dotaci, žádost – oprava cesty (Ostratický, na vlastní náklady), žádost o
zajištění provozování vodovodu (VaK – prodloužení vodovodu, dosud
smluvně neošetřeno), občanské soužití (sousedské vztahy), zídka u
OÚ (rozpočet, typ), smlouva o dotaci z rozpočtu JMK (200 tisíc na Hradíštěk ze Spolku pro obnovu venkova), barvy fasády OÚ, úhrada částky
na zřízení VB Hlavní (JMK - uložení kanalizace a plynovodu), dodatek
č. 1 na provozování vodovodu Hlavní (VaK), návrh zábradlí ke kostelu
(uhradí Farnost Mor. Nová Ves), rozpis využití KD, zídka OÚ, provoz WC
Hradíštěk (zatím neuzavřeno), oplechování střechy OÚ (mimo dotaci),
další stavební práce na OÚ mimo dotaci, dotaz k začlenění možnosti
rozhledny do územního plánu, výroční zpráva ZŠ a MŠ Týnec, rozpočtové opatření č.7, dveře na WC Hradíštěk (dřevo), plán inventur 2013,
prostranství u kostela (vhodné rošty), vánoční strom
Listopad 2013
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP (na sběrný dvůr), žádost o
prodloužení termínu realizace smlouvy na zpracování ÚP Týnec, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „OÚ Týnec – zateplení“, ne5

závazná poptávka příslibu úvěru na způsobilé výdaje (KB a ČS) – nerealizováno – platby jsme zvládli z poskytnuté dotace, darovací smlouva
Farnost M.N.Ves (chodník u kostela - 70 tisíc, cena samotného chodníku
s opěrnými zídkami asi 220 tisíc), oprava prostranství u kostela – faktury, typ zábradlí u kostela (uhradí farnost), otázka prodloužení vodovodu
Hlavní (k novostavbě RD), nabídka právní ochrany, převzetí díla opravy
Rudoarmějce, schody na půdu – dvůr OÚ, nová alej stromů do Hrušek,
návrh na vyřazení nedokončeného majetku obce z r. 2008 (žádost o dotaci na vnitřní vybavení KD – dotace neschválena, byla udělena dotace
na úpravy školy, obojí nebylo možné), návrh na vyřazení nedokončeného majetku z r. 2013 (podklady k dotaci kompostárny - dotace neschválena), rozpočtové opatření č. 8, nájemní smlouva s Lesy ČR na pozemky
u hřiště, vánoční strom, WC Hradíštěk

Činnost OÚ
Leden
Tříkrálová sbírka, Valná hromada SDH, WC Hradíštěk – upravená
poptávka, územní řízení RD občan, obecní pozemek 703/1 (ke hřišti) – oplocení – nájemní smlouvy, řešení bránění odjezdu vozidla před
rodinným domem – policie, spotřeba energie KD během kulturních akcí,
nabídka přednášky o penzijním pojištění, monitorovací zpráva ROP (dotace na školu), 1. kolo volby prezidenta, krojový ples, konzultace řešení
chodníku Hlavní, kolaudace RD občan, projednání nezkolaudovaných
staveb občanů v Týnci – stavební úřad, příprava na 2. kolo voleb prezidenta ČR, konzultace nutnosti PEN – OÚ, škola, návrh na zápis nemovitých věcí z ČR do majetku obce (pozemky), volby prezidenta – 2.
kolo, hasičský bál, Valná hromada TJ Sokol Týnec, opakované řešení
problémů se psy (životní prostředí, MěÚ Břeclav, právníci, občané, policie, starostové okolních obcí) – závěr snaha o doplnění veřejnoprávní
smlouvy s MěÚ Břeclav
Únor
Ples Regionu Podluží, jednání s Českou spořitelnou – úvěr DSO,
účet obce, Rada starostů Regionu Podluží, změna smlouvy na veřejně prospěšné práce, žádost o dotaci na hasiče, Dodatek ke smlouvě
o poskytování odborných knihovnických služeb, jednání s MěÚ Břeclav a JUDr. Vlašicem ohledně dodatku ke stávající smlouvě, připojení k
výzvě ohledně přerozdělování evropských dotací, materiály k převodu
pozemků do majetku obce, smlouva s úřadem práce o VPP, možnosti
dotace na WC Hradíštěk, projednávání sítí na chodníku Hlavní, jednání
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s JMK o možnosti dotace na WC Hradíštěk, řešení stížností maminek ve
školní jídelně, výroční schůze vinařů, audit hospodaření DSO, poptávky vánočního koncertu, projednání provozu ve školní kuchyni a jídelně
s ředitelkou školy, jednání na MěÚ Břeclav – územní plán, konzultace
činnosti správce KD M.N.Ves – sokolovna, posouzení bříz na hřbitově,
řešení obecních pozemků s JUDr. Helešicem, projednávání dotačních
možností, kuželky Regionu Podluží – turnaj, aktualizace povodńového
plánu obce, výroční schůze Jednoty, vypracování energetického auditu
a štítku budovy obce, práce na projektu zateplení budovy OÚ, Brno –
založení účtu u ČNB pro dotace
Březen
Vinaři – místní výstava vín, územní řízení a stavební řízení rodinný
dům občan, Rada starostů RP Ladná, jednání s ředitelkou školy – vybavení, konzultace zeleně v obci (Ing. Machovec), Honební společenstvo
Týnec- členská schůze, vypracování a podání žádosti o dotaci na SDH,
průběžné řešení převodu pozemků z majetku ČR do majetku obce, kontrola dokladů OSSZ, vytýčení pozemku 1575/30 a řešení nájmu (AG),
beseda k penzijnímu pojištění na kulturním domě – nikdo nepřišel, vypracování žádosti o dotaci na WC Hradištěk a podání na JMK Spolek
pro obnovu venkova JMK Brno, Svaz měst a obcí JMK Brno, jednání s
TJ Sokol o opravě kabin, projednání územního plánu s dotčenými orgány, informace o schválené dotaci na zeleň na hřbitově a na sběrný dvůr
(zatím oficiálně neoznámeno), redakční rada Zvonů Podluží Lanžhot,
finanční úřad – doklady k účtu, daňové přiznání pracovníků, otázka letního kina, úřad práce – pracovníci na VPP – vyřizování dokladů a podkladů, příprava článku do Zvonů Podluží ve spolupráci s paní Prokopovou,
bývalou kronikářkou, a paní Hesovou, současnou kronikářkou, otázka
fasády budovy základní školy, spadlé telefonní dráty Příkrá, objednávka
průkazu energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ (povinnost ze zákona
od 1.4.2013), konzultace obnovy zeleně v obci, možnost žádosti o dotaci
na vybavení sběrného dvora (lis, multikára), řešení zápisu využití budovy OÚ (stávající stav „budova k bydlení“ – žádost na stavební úřad o potvrzení využití jako objekt občanské vybavenosti, žádost na k.ú. o změnu
zápisu ve využití stavby), Brno Státní fond životního prostředí – doplnění
podkladů k žádosti o dotaci na zateplení OÚ, řešení převodu pozemků do majetku obce s notářem a na katastrálním úřadě, tři pracovníci z
úřadu práce na VPP, řešení možnosti prodloužení platnosti stavebního
povolení na sběrný dvůr - potvrzeno
Duben
Rada starostů Regionu Podluží Tvrdonice, řešení nájmu pozemků
užívaných firmou František Král, členská schůze Regionu Podluží v Týn7

ci, příprava a hledání možnosti pro dotaci vozu na sběrný dvůr, seminář
starostka a účetní – finanční kontroly dotací, konzultace žádosti o dotace na JMK (WC Hradíštěk, SDH), doplnění podkladů k dotaci na WC
Hradíštěk (RWE GS), Praha Státní fond životního prostředí – jednání
o možnosti dotace na zateplení budovy OÚ – starostka, podpis Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o přestupcích, výročí osvobození obce
– vzpomínková akce, informace o sítích na ulici Hlavní – E.ON, RWE,
v.o. a ochranných pásmech, stavební úřad: konzultace zateplení OÚ –
nutné stavební povolení, plán vítání narozených dětí – 1.6. – (3 rodiče
dětí osloveni), Zvony Podluží – příspěvek, práce na OZV nebo nařízení
obce o zákazu podomního prodeje (konzultace s právníky a JMK – po
dohodě projednáme s kolegy starosty na RSRP), práce na projektové
dokumentaci zateplení OÚ: požárně bezpečnostní řešení, vyjádření hasičů, cyklovýlet RP, kontrolní prohlídka stavby občan (Vyhnalov), hasiči
– čištění kanalizace u Kyjovky a čerpacích stanic, stavební komise –
záměr výsadby stromů Hlavní, dokončen zápis pozemků z LV 1 (ČR)
na LV 10 001 (obec), probíhá příprava na realizaci sběrného dvora –
„změna stavby před dokončením“, probíhají práce na doplnění podkladů
pro dotaci na multikáru, řešení nepovolené stavby kanalizační přípojky,
příprava na realizaci komunikace ke SD – výkaz výměr, „Průkaz energetické náročnosti“ budovy školy – vyhotoven, Ing. Machovec – objednáno
vyznačení umístění stromů na Hlavní, ÚŘ výsadby vinohradů, kontrolní
prohlídka stavby občan (U Hradíšťku), konzultace fasády školy – otázka
míry zateplení, DSO – výbor – příprava kontroly ČOV, otázka přeúvěrování (podmínky v Hruškách), Rybářské závody sobota-neděle, hasiči
– čištění Brodidla (SO), hasiči – čištění nádrží na ČOV (NE), konzultace
dokončení převodu kapličky do majetku obce (JUDr. Helešic)
Květen
Hasičský záchranný sbor – vyjádření k zateplení OÚ, žádost o stavební povolení na zateplení OÚ – podána na stavební úřad, řešení problému dopravy na komunikaci v ulici Suchý řádek, poptávka stavby komunikace ke SD dle závěrů rady (Strabag, VHS, Likomstav), varianty
cen fasády budovy školy, RSRP Kostice, závěrečná kontrolní prohlídka
stavby, rybářská soutěž Zlatá udice, focení do knihy Lidé, kroje, tradice,
jednání se SÚS ohledně chodníku Hlavní, řešení pozemků ke hřišti –
upomínky, nabídka pronájmu, dotace Rudoarmějec – příprava realizace
(projektový manažer), čištění ČOV hasiči, Den matek, JMK SPOV Brno,
varianty ceny fasády budovy školy, posouzení dlažby u kostela, seminář
k občanskému zákoníku 1. část (starostka, účetní), STRABAG – nabídka
spolupráce, kontrola ČOV – JMK, poptávkové řízení komunikace ke SD,
poptávka PEN KD, posuzování možnosti výstavby RD v proluce (staveb8

ní úřad, územní plánování…), audit hospodaření obce a projednání jeho
výsledků, poptávky opravy Rudoarmějce (3 firmy), příprava na vítání občánků 1.6., blahopřání jubilantkám (80 a 90 let), výsadba stromů Hlavní
(kořenový systém malý, zahradník zaručuje bezpečí kameninové kanalizace a její nenarušení kořeny stromů), ředitelka Hantály – konzultace
likvidace biologicky rozložitelného odpadu a nádoby
Červen
Vítání tří nových dětí mezi občany naší obce, nabídka pomoci Týncům (nad Labem, nad Sázavou, Panenský, Hrochův) a Husinci v likvidaci následků povodní – poděkovali, nepotřebovali, pomoc zatopeným
obcím řešíme se starosty v rámci Regionu Podluží, hasiči – kontrola
všech povodňových čerpadel na Kyjovce, průběžné kontroly stavu hladiny na Kyjovce, příprava podkladů na fasádu školy, příprava podkladů
pro PEN budovy KD, Šimáček – konzultace chodníku u kostela, příprava
pro výkaz výměr a rozpočet, stavební úřad – změna stavby před dokončením – sběrný dvůr pro dotaci, Tvrdonské slavnosti – úspěch Týnčanů,
RSRP Nový Poddvorov, poptávky zhotovení fasády OÚ se zateplením,
technický dozor investora WC Hradíštěk, pronájmy pozemků směrem ke
hřišti, kontrola plnění poplatků JMK, předání stavby WC Hradíštěk, příprava podkladů na výběrové řízení opravy Rudoarmějce, výsadby hřbitova, Brno JMK SPOV, schůzka s majitelkou RD nabídnutého k prodeji,
podklady správcům sítí pro vyjádření k chodníku na ulici Hlavní, vítání
malých občánků, pohřeb občana, Sviatky Pomoravia Jablonové, jednání
s RK o stavebních pozemcích, řízení o odstranění stavby občan (nepovolená stavba), podklady pro realizaci dotačních akcí - Rudoarmějec,
hřbitov, OÚ fasáda, darovací smlouva obci Hořín, valná hromada Hantály, stavební úřad – urgence změny stavby před dokončením (sběrný
dvůr), stanovení komise k VŘ - fasáda školy, semináře k občanskému
zákoníku (starostka, účetní), smlouva o dílo (Ing. Machovec – zeleň na
hřbitově), příprava výběrových řízení – fasáda OÚ, oprava sochy v parku, zeleň na hřbitově, Rada starostů RP
Červenec
Zřízení účtu pro převod dotace na Rudoarmějce, odpovědi výsledků
výběrových řízení (RA, hřbitov, SD komunikace, ZŠ fasáda), smlouva o
dílo Prajka – zhotovitel fasády ZŠ, oprava autobusové čekárny, průběžné pravidelné každodenní kontroly stavby WC Hradíštěk a fasády školy,
hasiči fotbal Sekule – 40 let družby, stavební komise – chodník u kostela,
SOD škola – vyvěšeno na profilu zadavatele, SD povolení změny stavby
před dokončením, rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o dotaci
na zateplení OÚ, jednání se SÚS o možnosti stavby chodníku na Hlavní
(varianty převodů pozemků, původní geometrický plán a jeho platnost),
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výsadba stromů (Hradíštěk, u hřbitova, u zastávky Hlavní), projednávání
chodníku u kostela, kontrolní den (dále KD) ZŠ fasáda, řešení zvýšené
hladiny Kyjovky (Povodí Moravy, odbor životního prostředí Břeclav, Lesy
ČR, odbor životního prostředí Hodonín, Rybníkářství Hodonín, Elektrárna Hodonín), smlouva o dílo Ing. Machovec technický dozor investora hřbitov, poškozený chodník K Valům, závěrečná kontrolní prohlídka
stavby TYWOOD, výbor DSO Hrušky, požár strniště Král, řešení digitální podoby vodovodu – VaK, geodet, příprava a dokončení podkladů
pro výběrová řízení na fasádu obecního úřadu a stavbu sběrného dvora
– vyvěšeno, rozesláno, územní plánování – další podklady pro stavební
úřad, střecha WC Hradíštěk,
Srpen
Požár strniště Glos, výjezd v noci Mikulčice – sloup a dráty VN, čerpání kanalizace v noci neděle 4.8., VaK mapy vodovodu-podklady pro
digitální zpracování, smlouva o provozování vodovodu Hlavní, žádost o
převod pozemků ÚZSVM do majetku obce, Policie ČR – krádeže (kolo
občan-turista z Prahy, sekačka TJ Sokol), pořádek v obci, kontrolní den
fasáda ZŠ (pravidelný), kontrola ČOV, SÚS stromy Hlavní – suché a nebezpečné u silnice, problém Rybářské bašty a sousedé, stížnost občana
– sociální dávky občanům a jejich oprávněnost, sondy nafta – likvidace,
WC Hradíštěk – tvar brány, řešení přívodu vody na WC Hradíštěk, MěÚ
stavební – vyjádření WC Hradíštěk pro VaK, příprava výběrových řízení
na fasádu OÚ a sběrný dvůr, ČOV – kontrola provozu – porucha čerpadla na ČS Hrušky, sousedské problémy (stromy, tráva), žádosti o povolení kácení stromů (suché a nebezpečné), problém s neoprávněným
čerpáním vody Vývoz – řeší VaK
Září
Hodonín MěÚ – problémy s hladinou Kyjovky, vyhlášení výběrového
řízení na vozidlo pro sběrný dvůr, výsledky výběrových řízení na sběrný
dvůr a OÚ, kontrolní den fasády školy, řešení chodníku u kostela, výstavy ve škole, hody, časté noční požáry, RSRP Lužice, předání stavby OÚ,
kontrolní dny ZŠ a WC Hradíštěk, redakční rada Zvony Podluží, otevírání obálek multikára, přezkum hospodaření DSO (OK), nabídka pečovatelské služby, kontrolní den WC, předání staveniště sběrného dvora,
komise výběrového řízení – doplnění vítězné nabídky vozidla na sběrný
dvůr, Jednota COOP – nabídka pronájmu části provozovny, průběžné
doplňování podkladů k dotacím na sběrný dvůr a OÚ – výsledky výběrových řízení a další, kontrolní den OÚ (zahájení), VaK BV (podklady k digitalizaci), JMK SPOV, průběžně – každodenní kontrola staveb (sběrný
dvůr, WC, OÚ), šetření Vyhnalov (občan), kontrolní den OÚ, kolaudace
RD občan, kontrolní den sběrný dvůr, doplnění rozpočtu OÚ, kontrola
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chodníku u kostela, kontrolní den OÚ – problém s vedením Telecomu,.
článek + foto do Zvonů Podluží, zahájení prací u kostela – vytýčení sítí,
podklady k volbám, kontrolní den sběrný dvůr, Ing. Stránský – podklady
k dotaci, kontrolní den kostel, chodník u kostela (Ing. Koliba, p.farář),
kontrolní den OÚ, RS RP Lanžhot, smlouva Minamservis
Říjen
Pravidelné každodenní kontroly staveb, každý týden kontrolní dny ke
každé stavbě, příprava voleb, doplňování administrace jednotlivých dotačních akcí, revize herních prvků, SPOV JMK Brno, rybáři – výlov, sběrný
dvůr,OÚ – pracuje se i o sobotách, ÚP – prodloužení smlouvy na veřejně
prospěšné práce do 31.1.2014, předání výsadby hřbitova, zpracování dokumentace pro dotaci na hřbitov – Státní fond životního prostředí, územní
řízení distribuční soustavy v areálu bývalého zemědělského družstva
Listopad
Pasování čtenářů, dokončení opravy pomníku v parku, 2x týdně kontrolní dny sběrný dvůr a OÚ, kontroly WC Hradíštěk, kontrolní prohlídka
stavby občan, změnové listy k dotaci na sběrný dvůr, konzultace termínu
zhotovení územního plánu na JMK – prodloužení, příprava předání OÚ,
přípojka Hradíštěk – E.ON, dokumenty pro dotaci OÚ – Státní fond životního prostředí, objednávka provozního řádu na sběrný dvůr, kontrola a
konzultace podkladů pro dotaci na fasádu OÚ – Ing. Stránský, zjišťovací protokol k opravě Rudoarmějce – projednání, poslání na ministerstvo
obrany Praha, kulturní komise, materiály pro dotaci na Státní fond životního prostředí Praha, převzetí štěpkovače a jeho pojištění – smlouva, předání stavby sběrného dvora, Dívčí vínek, příprava podkladů na uzavření
prací na OÚ, VaK – vydatnost hydrantu ke sběrnému dvoru, projednání
odpadů s Hantály, seminář EKO-KOM, Spolek pro obnovu venkova JMK
Brno, narozeniny občanka (přání - 91 let), kontrolní den WC Hradíštěk,
kolaudační řízení stavby sběrný dvůr, kolaudační řízení zateplení OÚ, doplňovaní dokumentů pro sběrný dvůr a fasádu OÚ, jednání s Probační a
mediační službou Břeclav (výkon trestu formou obecně prospěšných prací), vánoční strom vinaři, Hasičský záchranný sbor Břeclav – revize technologických zařízení na sběrném dvoře, úprava požárně bezpečnostního
řešení na OÚ (není zde hromosvod), objednávka požárně bezpečnostního
řešení – dodatek na sběrný dvůr (tekutý nebezpečný odpad), jednání se
SÚ o WC Hradíštěk (změna stavby před dokončením), školení programu
CODEXIS, finanční výbor, kontrolní prohlídka stavby občan (RD), dokončení podkladů pro kolaudační souhlas na sběrný dvůr, vydán kolaudační
souhlas na OÚ, vypracování geometrického plánu na WC, podána žádost
o kolaudaci stavby na WC Hradíštěk
Hana Zoubková
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Rozpočtové opatření č. 7/2012
Rozpočtové opatření č. 1/2013
Rozpočtové opatření č. 2/2013
Obecně závazná vyhláška 1/2013
Záměr prodeje pozemku p.č. 805/3
Záměr prodeje pozemků p.č. 1179/4, 1181/79
Nabídka převodu silnice III/4241 do majetku obce
Členství v Honebním společenstvu
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu
Záměr prodeje pozemku p.č. 805/2
Závěrečný účet obce za rok 2012
Zpráva auditora o výsledku přezkumu hospodaření obce v roce 2012
Účetní závěrka 2012
Závěrečný účet Regionu Podluží 2012
Závěrečný účet DSO Hrušky-Týnec 2012
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Rozpočtové opatření č. 4/2013
Prodej pozemku p.č. 805/3
Prodej pozemku p.č. 805/2
Žádost o prodej pozemku p.č. 230/1
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu
Převod pozemku do majetku obce (žádost)
Rozpočtové opatření č. 5/2013
Záměr prodeje pozemku
Převod pozemku do majetku obce

Z každého veřejného zasedání je usnesení vyvěšeno a poté k nahlédnutí u starostky obce včetně celého zápisu.
Hana Zoubková

Akce, které jsme zrealizovali v roce 2013
- výsadba stromů na ulici Hlavní (na náklady obce)
- obnova zeleně na hřbitově (dotace ve výši 75%) spočívající ve výsadbě 4 stromů u chodníku ke kříži, 9 stromů vně oplocení, poléhavých
křovin na svahu podél chodníku od brány
12

- úprava veřejného prostranství u kostela – chodník, opěrné zídky, příkopové žlaby, obrubníky (příspěvek Farnosti Mor.Nová Ves na chodník 28%, zbytek nákladů z rozpočtu obce, zábradlí pořídí Farnost M.
N.Ves na své náklady)
- fasáda budovy ZŠ a MŠ Týnec, opravy okapů, zídky před školou,
schodů ke školní jídelně (na náklady obce)
- výstava ke stému výročí existence budovy současné školy – historie
školy a zároveň výstava o legionářích z řad občanů Týnce
- oprava Rudoarmějce jako památníku občanů padlých v 1. a 2. světové válce (podpořeno dotací Ministerstva obrany České republiky ve
výši 79%)
- zateplení budovy obecního úřadu – pláště a stropů, hydroizolace, výměna oken a dveří mimo čelní část budovy (na zateplení 1. nadzemního podlaží a stropů, výměnu oken a dveří jsme získali dotaci 90%
způsobilých výdajů, ostatní z rozpočtu obce)
- vybudování sběrného dvora s příjezdovou komunikací (na sběrný
dvůr jsme získali dotaci ve výši 90% způsobilých výdajů, komunikace
byla postavena na náklady obce), sběrný dvůr bude otevřen po vypracování provozního řádu a jeho schválení Jihomoravským krajem,
plánujeme v březnu
- stavba sociálního zařízení na Hradíšťku (získali jsme grant od RWE
Gas Storage a dotaci z rozpočtu JMK , celková výše podpory byla asi
44%)
- pořízení multifunkčního vozidla pro doplnění služeb na sběr a svoz
tříděného odpadu v obci (dotace ve výši 90%) – bude dodáno ke konci roku
- Vybavení hasičů další výstrojí a výzbrojí, na které se nám daří každoročně získat z JMK finanční podporu
- Stromořadí z Týnce do Hrušek v rámci Regionu Podluží (dotace 90%)
Fotodokumentace
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Základní škola a Mateřská škola Týnec
MŠ je dopoledne dvoutřídní a odpoledne jednotřídní.Zapsaných dětí
je 33.Z toho je 8 předškoláků.Kromě dětí z Týnce navštěvují naši školku i děti z Hrušek.Pracujeme podle ŠVP s názvem Pojďte si, děti, hrát
a svět poznávat. Máme stanovena témata a podtémata vztahující se
k ročním obdobím. V MŠ již čtvrtým rokem probíhá výuka německého
jazyka.Je prováděna logopedická péče pro děti s vadami řeči.Předškoláci navštěvují 1 krát měsíčně kurz bruslení v Břeclavi.Jako každým
rokem ,tak i letos proběhlo několik akcí spolu se ZŠ, např.Dýňování,
divadlo Krteček a nezbedná opička,kouzelník,rozsvěcování vánočního
stromečku,návštěva Mikuláše ve škole,vánoční dílny,posezení u vánočního stromečku v MŠ.Děti z MŠ děkují Agromoravii Moravská Nová Ves
za finanční příspěvek na hračky k Vánocům.
Do první třídy nastoupilo v září 20 dětí, během tří měsíců byl jeden
chlapec přeřazen do vyššího ročníku. Teď je v první třídě 19 dětí. Od
začátku roku jsme se naučili hodně. Už čteme krátké věty a počítáme
do desíti. Ve třídě je pořád veselo, děti mají spoustu různých zájmů. Baví
nás učení, ale i vycházky do přírody. Děti navštěvují zájmové kroužky –
hra na zobcovou flétnu, kroužek angličtiny, sportovní kroužek a počítačový kroužek. Nedávno jsme navštívili benefiční taneční show Popelka
v Břeclavě a adventní výstavu betlémů v Lanžhotě
Ve druhé třídě máme 17 dětí a pro dvě z nich i pomoc asistenta pedagoga.Od začátku roku jsme si vyjeli na výlet do Strážnice na Podzim
na dědině,do Valtic na Japonskou inspiraci a na vánoční výstavu do
Brna.Byli jsme také pasováni paní starostkou na čtenáře.Máme rádi projektové dny - třeba Den české státnosti, Strašidelný den a úplně nejvíc
Čertovsko-andělský .
Třetí třída: 7 dětí, (3dívky, 4 chlapci) a 1O dětí, (4 dívky, 6 chlapců)
3., 4. ročník
Děti se vcelku rychle sžily s novou p. učitelkou.Ku pomoci ve třídě
působí slečna asistentka. Děti navštěvují spoustu kroužků, např. folklorní, sportovní, výtvarný, apod. Za uplynulé čtvrtletí jsme stihli navštívit
projekt U nás na vesnici ve Strážnici, benefiční projekt- show Popelka
v Břeclavi a adventní výstavu betlémů v Lanžhotě. V prosinci nás ještě
čeká výlet do Valtic na vánoční dílny
Pátá třída – Lumpíci
Počet žáků 8 z toho 3 dívky.
Vzhledem k velkému počtu žáků v letošním roce se nám podařilo
usídlit naše páťáky do počítačové učebny. Toto privilegium si žáci velmi
cení a hodně využívají, především při výuce. Kdykoli je potřeba vyhle15

dat zajímavé informace, je přesun k počítačům velmi rychlý a v rámci
učebny. Nabízí se tak vhodné propojení hodin informatiky s ostatními
předměty. Ale ne jen o učení je škola. Během prvních školních měsíců
jsme se zúčastnili různých akcí. Po dlouhé odmlce jsme si v říjnu opět
mohli změřit síly s okolními školami ve Štafetovém běhu Boba Zháňala,
který se každoročně koná v Hruškách pro 2.-5. třídu ZŠ. Žáci byli velmi
příjemně naladěni jednak velkým počtem soupeřících škol, atmosférou
a především návštěvou sportovkyně Barbory Špotákové. V listopadu se
konalo mezitřídní sportovní klání v rámci spolupráce se ZŠ v Moravské
Nové Vsi, kde jsme v disciplínách skok z místa, skok přes švihadlo a
sedy-lehy získali 6 diplomů.
V prosinci nám prolíná učením projekt Vánoce, který započal návštěvou muzea v Brně, kde jsme měli možnost dozvědět se o počátcích
zdobení vánočního stromku a vyrobili jsme si také svůj Betlém.
Krásné Vánoce,plné klidu,míru a lásky přejí zaměstnanci Základní a Mateřské školy
Mgr.Dana Svítilová

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Týnci
Týnečtí hasiči
uspořádali v lednu jako vždy úspěšný hasičský ples s dechovou hudbou Šardičankou, na jaře oslavili 40 let družby s hasiči ze Sekul přátelským fotbalovým utkáním, po němž následovala taneční zábava na
kulturním domě.
Svépomocí si opravili střechu na hasičské zbrojnici a neustále se starají a její údržbu.
Letos absolvovali 17 výjezdů k požárům, z nichž 5 bylo patrně úmyslně založeno neznámým žhářem. Pomáhají čistit kanalizaci, čerpací stanice a v rámci možností opravují poruchy ventilů na čističce odpadních
vod.
Luděk Mrákava
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MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, o.s. MÍSTNÍ ORGANIZACE TÝNEC
Rok se s rokem sešel a my hodnotíme, jakým pro nás byl. Jako
každoročně pro nás rybáře pracovním, pestrým, náročným i úspěšným. Začínáme prodejem povolenek, následuje členská schůze, jarní rybářské závody, noční rybářské závody, výlov, každý první pátek
v měsíci výborové schůze, brigády, zabezpečení občerstvení u rozsvícení vánočního stromu v Týnci a v neposlední řadě práce s naší
mládeží v rybářském kroužku. Letos se z důvodu nepřízně počasí
nekonal Guláš Cup. Dovolte mi vás o naší činnosti v roce 2013 stručně informovat.
Jarní rybářské závody
Dne 27. 4. 2013 proběhly na Týneckém rameni jarní rybářské závody
pro dospělé, na které zavítalo 82 závodníků. Nejlépe se umístil Brychta
František s kaprem o velikosti 80 cm. Tentokrát si většina závodníků
závody užila. Svědčí o tom celkové množství nachytaných ryb: kapr - 46
ks, karas - 12 ks, cejn -18 ks, lín - 2 ks, bílá ryba - 56 ks, perlín - 1 ks o
délce 29 cm. V neděli 28. 4. 2013 se uskutečnily jarní rybářské závody
pro mládež. Zúčastnilo se 31 závodníků, zvítězil Anderle Jan, který chytil
kapra o délce 56 cm. I tento den se chytlo několik druhů ryb: kapr - 13 ks,
karas -1 ks, cejn - 29 ks, okoun - 1 ks a bílá ryba - nedalo se spočítat,
celkem délka cca 3800 cm.
Noční rybářské závody
Dne 22. a 23. 6.2013 proběhly noční rybářské závody. Zúčastnilo se
31 závodníků, z nichž nemalá část byla pořádajících. Pro tuto slabou
účast se výbor rozhodl v dalších letech již noční rybářské závody nepořádat.
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Výlov
Letošní podzimní výlov se uskutečnil 26. 10. 2013, byl pojat velkolepě a setkal se s velkým zájmem veřejnosti. Bylo zde možno zakoupit v mnoha stáncích rozmanitý sortiment od langošů až po kožešiny.
Proběhla i tombola, v níž první cenou byla krásná štika. Na rozdíl od
nočních rybářských závodů byla tato akce velmi zdařilá. Tímto bychom
chtěli poděkovat organizátorům, návštěvníkům a příznivcům rybářského
cechu. Reportáž o našem výlovu byla publikována v týdeníku z našeho
regionu 5plus2.
Rybářský kroužek při MRS, o.s. MO Týnec:
Scházíme se každý pátek ve škole nebo na KD. Letos jsme zavítali na
veletrh Rybaření do Brna a v červenci jsme si užili týden na soustředění
ve Stropešíně na Dalešické přehradě. Zde jsou naše sportovní úspěchy:
Halový turnaj mládeže
V sobotu 16. 2. 2013 naše rybářská mládež zavítala na turnaj v rybolovné technice do tělocvičny ZŠ Tasovice, kde soutěžilo celkem 23
závodníků - Týnec (8), Velké Pavlovice, Jihlava, Znojmo a domácí Hodonice. V kategorii juniorů zvítězil Antonín Blažek z Týnce před Petrem
Musilem z Tasovic a Pavlem Mrázem z Týnce.
Zlatá udice
Ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2013 se u nás uskutečnilo územní kolo soutěže
rybářské mládeže Zlatá udice. Pořadatelem letos byla MRS MO Znojmo,
která nás po loňských zkušenostech s výborným zázemím požádala o
konání v Týnci. V Týnci se opět bojovalo o postup do národního /republikového/ kola. Soutěže se zúčastnilo celkem 38 dětí z Týnce, Znojma,
Podivína, Blanska, Kroměříže a Jihlavy. Úspěchu jsme dosáhli v kategorii družstev - týnecké družstvo (A. Blažek, B. Hasil, P.
Čerešňa, A. Biró, F. Sirotka a
S. Hájková + náhradníci M.
Pálka a N. Barkociová) pod
vedením trenéra Dominika
Skokana vybojovalo bronzové medaile /1. Kroměříž,
2. Podivín/. V kategorii žáků
obsadil náš Boris Hasil 5.
příčku, těsně za 4. postupujícím na republikové kolo.
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Jménem výboru přeji všem klidné a pokojné prožití Vánoc a do nového roku 2014 pevné zdraví, štěstí a radost!
Petrův zdar!
Petr Zugárek, předseda
TERMÍNY PRO PRODEJ
ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK PRO ROK 2014:
V Kavárně U Melišů: 4. 1., 18. 1., 1. 2. , 15. 2., 28. 2.

Vinaři z Týnce
Dobrý den Týnčani,
dovolte mi, abych vás krátce informoval o činnosti organizace Vinaři
z Týnce.
My jsme rok 2012 zakončili pořádáním kulturní akce Silvestr na KD.
Jelikož nebyl zájem o návštěvu tohoto kulturně společenského večera,
rozhodli jsme se tuto aktivitu ukončit.
V březnu jsme měli tradiční místní výstavu vín. Akce to byla pro naši
organizaci velmi úspěšná, jednak se sešlo hodně vzorků, ale také se
šampionem stal vinař z Týnce –p. Netopilík, nejlépe bodované víno z
Týnce pak měl p. Hes. Návštěva na akci byla vyšší než loni, což nás
těší a utvrzuje v tom, že svoji „práci“ děláme dobře a návštěvníci se k
nám rádi vrací. Tímto bych chtěl poděkovat Týnecké cimbálové muzice
pod vedením pánů Tučka a Krále za vystoupení, návštěvníci je ocenili a
skvěle se bavili. Taktéž chci poděkovat těm vinařům, kteří nám poskytli
vzorky vín, členům organizace, kteří se podíleli na realizaci výstavy, paní
Žůrkové (z řeznictví) za vstřícnost, sponzorům za jejich dary a samotné
obci Týnec za poskytnutí prostor na KD. Fotografie a katalog z výstavy
jsou pak na našich webových stránkách www.vinari-tynec.cz
Celkově byli vinaři z Týnce na letošních koštech vidět, a to nejen
účastí na degustacích, ale i velmi dobře hodnocenými víny. Pověst dobrého vinaře, jehož poctivá práce přináší pěkná vína potvrdil Petr Netopilík, který se stal mimo jiné šampionem v Kosticích, na oblastní výstavě
v Tvrdonicích pak měl 2 svá vína v rozstřelu o šampiona. Na oblastní
výstavě uspěli i nečlenové naší organizace p. Král a p. Skalník. Opět se
ukázalo, že ač jsme jedna z nejmenších obcí na Podluží, jsme aktivní a
jsme vidět. Zde patří poděkování všem členům i nečlenům organizace,
kteří nás skvěle reprezentují a pomáhají rozvíjet povědomí o Týnci na
vinařské mapě nejen Podluží.
Další tradiční akcí, kterou jsme pořádali, jsou Otevřené sklepy. Dlouho jsme nemohli najít pevný termín pro konání akce, až jsme se rozhod19

li, že to bude i pro roky příští předposlední školní víkend. Počasí bylo
příjemně letní a na akci dorazilo mnoho vína chtivých návštěvníků z celé
republiky. Jelikož letos otevřeli své sklepy i naši členové, kteří bydlí na ul.
Hlavní, měli návštěvníci možnost při přecházení poznat i Týnec. O dobrou atmosféru se opět postarala Týnecká cimbálová muzika, které tímto
děkujeme. Týnčanům se omlouváme za případné nepohodlí.
V sobotu 14.12.2013 od 9hod se konala ochutnávka mladých vín v
otevřených sklepích na Hradišťku. Akce byla tradičně spojená se zabijačkovými specialitami, které návštěvníci měli možnost ochutnat na místě a odnést si i domů.
Přejeme všem občanům Týnce klidné adventní dny, příjemné prožití
vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2014.
Vinaři z Týnce

TJ Sokol Týnec v roce 2013
Milí sportovní příznivci,
rok 2013 se v naší zájmové organizaci nesl ve znamení mnoha změn,
jak sportovních, tak změn týkajících se zázemí na hřišti. Stabilizoval se
chod přípravky. Byly provedeny stavební úpravy kabin. Bohužel sportovní výsledky mužstva mužů v současné době nejsou zcela uspokojivé.
Ale teď popořádku.
Hlavní změnou je bezpochyby úprava dispozice kabin. Kabina hospodáře byla přestěhována do druhé části kabin a v uvolněné místnosti
byla vytvořena kabina pro přípravku. Ta byla dveřmi propojena s kabinou
mužů kvůli přístupnosti sprch. Obě místnosti byly zednicky zapraveny,
byla položena nová dlažba místo starého linolea, bylo vymalováno a při
této příležitosti byl pořízen nový nábytek (lavice a věšáky s policemi).
Do klubovny byla pro příležitostní akce umístěna kamna, proto bylo nutné vyčistit a vyzvednout dříve ucpaný komín. Kvůli ochraně dřeva byla
pergola natřena novým nátěrem. Týden před Velikonocemi jsme, jako
již tradičně, v rámci služby pro občany, provedli sběr železného šrotu.
Letošní zima je tady, a tak bylo připraveno hřiště pro lední hokej. Minulá
zima nebyla v tomto směru příliš štědrá, a proto věřme, že v té letošní
bude více dní s teplotou pod bodem mrazu.
Fotbalovou sezónu 2012/2013 můžeme zařadit do kategorie průměrná. Poslední dobou se objevuje určitá nevyrovnanost podzimní a jarní
části. Jedna dobrá, druhá špatná. Tentokrát byla horší jarní část. I přesto
jsme skončili ve středu tabulky na 8. místě s 36 body. Částečně se bohužel forma z jara přenesla do podzimní části letošní sezóny 2013/2014.
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Začátek byl ale dobrý.
Dva zápasy, dvě výhry.
Po zranění letních posil
jsme začali mít potíže
s obrannou částí hry a
výsledky nebyly takové,
jaké bychom si představovali. Jako hlavní úkol,
v zimní přestávce, proto
vidíme posílení a stabilizaci týmu a stmelení
kolektivu. Do jarní části
je potřeba vykročit s čisDěti v Bongu.
tou hlavou a pokud možno vítěznou náladou z přípravných zápasů. Aktuálně se nacházíme na
předposledním místě se třemi výhrami a 10 body. Na trenérské pozici
nadále pokračuje S. Benada.
Přípravka odehrála v podzimní části sezóny pět turnajů. Účastníci
jsou vždy stejní – TJ Sokol Týnec, FK Valtice a MSK Břeclav. Děti hrají
zejména pro radost, a tak se ani výsledky z těchto turnajů oficiálně nikde
nezaznamenávají. Trénují 2x týdně. Stabilně se schází 8 – 15 dětí, což je
jistě velká motivace pro práci trenérů J. Kotlaříka a R. Kotáska. Přemístěná kabina dětí byla jejich maminkami a tatínky vymalována veselými
barvami, aby se děti cítily příjemně. Z rozpočtu určeného pro děti byly
pořízeny nové sportovní soupravy, baťohy a další vybavení k reprezentaci. Sezónu zakončila „párty“ v zábavním parku Bongo v Brně spolu s
dětmi z Kostic a Tvrdonic.
Jako každý rok pokračuje i cvičení žen na kulturním domě.
Více informací můžete nalézt na našich webových stránkách na adrese www.sokoltynec.cz.
Na závěr děkuji všem,
kdo se v průběhu letošního
roku podíleli na aktivitách
sokola a obecnímu úřadu
za poskytnutou finanční
podporu.
Všem přejeme klidné
prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok 2014!
Za výbor TJ
Úklid zrekonstruovaných kabin
Lukáš Pretóry
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Folklorní krúžek Pohárek
První vystoupení v letošním roce na sebe nenechalo dlouho čekat.
Hned v půlce ledna jsme se představili na plese města Lanžhota, v dubnu pak v Dolních Dunajovicích a 1. máj patřil, už skoro tradičně, vystoupení na Dni lidových řemesel v Moravské Nové Vsi. Na národopisných
slavnostech ve Tvrdonicích jsme účinkovali v nedělním dvouhodinovém
pořadu ...a za nás to bývalo lepší... (který byl výhradně v naší režii) společně se soubory Břeclavan, DS Jatelinka a ženským pěveckým sborem
z Tvrdonic. Během roku následovala další vystoupení, a to v Břeclavi,
Moravském Žižkově, Brně a třikrát na předhodových besedách - v Moravské Nové Vsi, Týnci a Kosticích.
Významnou a pro nás velmi příjemnou událostí byla účast na folklorním festivalu Hontianská paráda v Hrušově na Slovensku, kde jsme
předvedli především naše tance a kroje z Podluží. Závěrečným počinem
tohoto roku bylo listopadové vystoupení na Hudeckých dnech ve Staré
Břeclavi se soubory Hrozen z Velkých Bílovic a Pálava z Mikulova.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na folklorní soustředění, které
jsme letos uskutečnili v Jablonovém na Slovensku.
Folklorní krúžek Pohárek začal v září spolupracovat se Slováckým
krúžkem Hrozen z Velkých Bílovic. Na našich pátečních zkouškách se
společně učíme jak taneční prvky, tak celé tance, plánujeme společná
vystoupení. To první bude v dubnu příštího roku ve Velkých Bílovicích, v
Týnci nás pak určitě uvidíte na předhodovém zpívání. Těšíme se na vás.
Za Folklorní krúžek Pohárek vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší v nadcházejícím roce.
manželé Kobzíkovi

Informace o bioodpadu:
HANTÁLY a.s. řeší otázku třídění a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu
(BRKO) již od roku 2008. Společně
s Dobrovolným svazkem obcí Čistý Jihovýchod je realizován projekt
komplexního nakládání s tímto odpadem. Projekt, který řeší vybudování
centrální kompostárny ve Velkých Pavlovicích, pořízení svozových vozidel a speciálních sběrových nádob, byl finančně podpořen z Operačního
programu životního prostředí celkovou částkou 35 mil. Kč.
22

Proč separovat bioodpad?
•
Environmentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit, jsou na odborně provozované kompostárně
přeměněny na humusové látky vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost,
tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd.
•
Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem předpokládá i nově připravovaný zákon o odpadech.
•
Ekonomické důvody: kompostování je již nyní levnější než skládkování. V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování
rozdílu mezi náklady na skládkování a kompostování.
Co je to vlastně BIOODPAD ?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří až 30 % komunálního odpadu
z domácností. V současné době končí převážná část tohoto odpadu na
skládce. Vhodným zpracováním - kompostováním však lze získat z bioodpadu kvalitní hnojivo, které je zdrojem živin a organické hmoty pro půdu.
Co tedy TŘÍDIT ? A co je BIOODPAD?
Z domácností: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky
ovoce a zeleniny včetně citrusových plodů, květiny a čajové sáčky, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
Ze zahrad: tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky
rostlin, listí, zemina z květináčů, seno a sláma, piliny
Co není bioodpad?
zbytky jídel živočišného původu, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil,
cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata
DO ČEHO třídit?
Pro sběr bioodpadu z domácností a zahrad budou sloužit speciální
sběrové nádoby hnědé barvy označené samolepkou. Nádoby, které připomínají klasické „popelnice“, jsou opatřeny provzdušňovacími otvory a
roštem, což zajišťuje oddělení kapalné a tuhé části bioodpadu. Tím je
omezeno zahnívání a vznik zápachu. Díky vysychání ztrácí bioodpad
již v nádobě část své hmotnosti a uvolňuje tak prostor pro další materiál.
Svoz je prováděn ve 14ti denním cyklu standardními svozovými auty upravenými tak, aby nedocházelo k vytékání
tekutin uvolněných z bioodpadu. Vzniklý kompost bude možno využít zpět pro potřeby obce
Informace Hantály
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Bohatství, které nikdo neukradne…
Sestry Zajícovy - Ivona, Alena a
Šárka od dětství zpívají. Začínaly se
zpěvem v soutěži „O malovaný tulipán
Boženy Šebetovské“. Šárka zvítězila v
okresní soutěži už ve 4 letech. Toto vítězství držela 9 let. Jen jednou byla druhá, a to kvůli nachlazení. Ivona a Alena
na tom byly podobně. Vždy končívaly
na předních místech. Šárka zvítězila
v 6 letech také na národopisných slavnostech ve Strážnici.
Když vznikl soubor Jatelinka, byla
děvčata i jejich nejstarší bratr Karel
jeho členy. Zpívali a tancovali několik
let až do ukončení školní docházky.
Pak přišel soubor Dolina, kde Ivona
a Karel pokračovali. Karel se také zúsestry Zajícovy s Jožkou Čer- častňoval soutěže o stárka Podluží ve
ným před dvaceti lety
Tvrdonicích, kde v r. 1995 získal titul
verbíř Podluží.
Děvčata měla nahrávky s Brolnem v Brně (r. 1993), vystoupení s Jarmilou Šulákovou v Janáčkově divadle v Brně, vystupovala v pořadu J.
Černého „Každý jsme nějaký, Jožka je Černý“ s Ivetou Bartošovou. Také
zaujala v pořadu DOREMI, který byl natáčen v r. 2000 a nedávno jej
opakovali.
Nyní jsou všechny vdané. Ve zpěvu veřejně pokračuje jen Ivona se
svou už sedmnáctiletou dcerou Katkou Bízovou. Své vítězství si zopakovaly letos na slavnostech ve Tvrdonicích, kde získaly dvě první místa.
Katka začala zpívat už jako maličká – bylo jí dva a půl roku, když poprvé
zpívala před týneckým publikem, a to jí museli dát pod nožky bečku,
aby ji bylo vůbec vidět, ovšem slyšet její zpěvem nadaný hlásek bylo už
tehdy. Dnes zpívá ve vojenském uměleckém souboru Ondráš, se kterým
vystupuje po celé republice i v zahraničí.
A co na závěr? „…..písničky a zpěv nám léta našeho dětství a dospívání obdarovávaly bohatstvím, které nám už nikdy nikdo neukradne…“
– říká Ivona Bízová.
St.Zajícová,
Iv.Bízová
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Společenská kronika 2013
Narození
V roce 2013 se narodilo 6 dětí:

Magdalena Martušková
Tamara Tomiczková
Leontýna Sirotková
Gabriela Hojsáková
Tadeáš Trojna
Tereza Zugarová

Výročí narození
80 let
Mária Hamadová
Ludvík Hřebačka
Alžběta Kvasnovská
Veronika Nešporová
Věra Prokopová
Marie Štefúnová
Vlasta Úlehlová
Mária Vričanová
85 let
Anna Kopuletá
Jan Novák
Božena Úlehlová
90 let
Marie Gajdová
Anna Juráčková
91 let
Emilie Jančálková
92 let
Terezie Hanzlíková
Všem narozeným dětem přejeme dobrý život
a oslavencům blahopřejeme s přáním dobrého zdraví do dalších let.
Úmrtí
V roce 2013 zemřelo 6 občanů::

Marie Brezovská - 74 let,
Anna Lincová - 93 let
Jiří Mráka - 77 let
Josef Líčeník - 76
Petr Helešic - 47
Ján Gabčo - 58 let
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Občané – rodáci z Týnce: Ludvík Hrdlička – 66 let
Libor Netopilík – 42 let
Rudolf Brzák – 52 let
Jarmila Hanáková – 89 let
Sňatky, rozvody
Byl uzavřen 1 sňatek a rozvedena 3 manželství
Novomanželům přejeme šťastné nekonvenční manželství a rozvedeným párům nový život podle jejich představ.
Marcela Valová

Poděkování
Společnosti RWE Gas Storage
za finanční dar ve výši 200 tisíc korun na stavbu sociálního zařízení
na Hradíšťku.
Spolku pro obnovu venkova Jihomoravského kraje
za podporu a schválení dotace ve výši 200 tisíc korun na realizaci
stavby sociálního zařízení na Hradíšťku.
Hasičům
za soustavnou péči o bezpečí občanů v obci a operativní zásahy při
hašení požárů v okolních obcích.
Vinařům…
za zajištění pomoci při kácení, převozu a osazení vánočního stromu
u kulturního domu, panu Motlovi, panu Hřebačkovi, Ficovi, Skypalovi,
bez nichž by strom nebyl. Za kulturní vystoupení a pěkný večer dětem,
mužákům, Katce Bízové, za perníčky paní Kaňové, panu Jiřímu Piškulovi za oslňující ohňostroj, vinařům a rybářům za občerstvení….a všem
dalším, kteří se podíleli na této pěkné akci.
Hana Zoubková
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Drobné zprávy
Tříkrálová sbírka
se v naší obci uskuteční jako každý rok. Přesný termín bude vyhlášen
místním rozhlasem, informace bude také vyvěšena na vývěsce a zveřejněna na internetových stránkách obce.
www.tynec.cz
Děkujeme vám za zájem o činnost v obci. Svědčí o něm návštěvnost našich stránek, kde vás průběžně informujeme o různých akcích,
společenském životě, negativních jevech a jiném dění. Těší nás, že se
návštěvnost stránek postupně zvyšuje - v listopadu 2012 stránky otevřelo 1150 občanů, letos v listopadu jich bylo 2219. Nejvíce vstupů je
v pondělí, a to 1,6 krát víc než v neděli, kdy je jich naopak nejméně.

Inzerce
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Půlnoční troubení na kostelní věži
Podobně jako vloni na Štědrý večer zazní z věže týneckého kostela tóny vánočních koled, které na trubku zahraje Miroslav
Ilčík a letos také zazpívají týnečtí mužáci.
Zaposlouchat se do nich můžete kolem
půlnoci,
nejlépe přímo u kostela při neformálním
setkání.
(zou-)

Krásné Vánoce a hodně štěstí
v roce 2014 přejí
František Čech, místostarosta

Hana Zoubková, starostka
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