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Vážení čtenáři,
předáváme vám poslední číslo zpravodaje v tomto kalendářním roce
s přehledem činnosti obecního úřadu a aktualit v obci.
Jednou z největších událostí v posledních měsících byly jako každé
čtyři roky volby do zastupitelstva obce.
Své rozhodnutí pracovat pro obec a podílet se na jejím dalším rozvoji nabídly čtyři strany a hnutí:
1. Komunistická strana Čech a Moravy
2. Sdružení nezávislých kandidátů (pod hlavičkou Starostové a nezávislí)
3. TOP 09 a nezávislí kandidáti
4. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Svou volbou jste rozhodli, že v patnáctičlenném zastupitelstvu naší
obce je
- 5 zástupců z KSČM:
Mgr.Věroslava Hesová, Roman Janulík, Dušan Krupica,
Josef Martuška ml., Ing. František Melichar
- 4 zástupci z nezávislých kandidátů (STAN)
Mgr. Hana Zoubková, Ing.Jaroslav Čech,
Hana Kobzíková, Marcela Kopková
- 4 zástupci z TOP 09 a nezávislých kandidátů
Mgr.Bc.František Čech, MPA, Bc.Petr Hrubý,
Ing.Lukáš Pretóry, Miriam Slámová
- 2 zástupci KDU-ČSL
Milan Kopuletý, Stanislav Strmiska
Na ustavujícím - prvním veřejném zasedání byli zvoleni
starostka
Mgr. Hana Zoubková (STAN)
místostarosta Mgr.Bc.František Čech, MPA (TOP 09)
členové rady obce: Mgr. Věroslava Hesová (KSČM)
Ing. Jaroslav Čech (STAN)
Milan Kopuletý (KDU-ČSL)
Zastupitelstvo dále zvolilo
- finanční výbor: Petr Hrubý – předseda, Stanislav Strmiska, Marcela
Kopková – členové
- kontrolní výbor: Dušan Krupica – předseda, Lukáš Pretóry, Michal
Cabala - členové
Rada obce stanovila komise:
- stavební: Milan Kopuletý - předseda,Josef Martuška, Roman Janulík,
Jitka Kopuletá, Josef Helešic - členové
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- kulturní: František Čech - předseda, Miriam Slámová, Věra Hesová,
Lenka Cabalová, Hana Nováková, Jan Kosík, Martin Jůva - členové

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Děkuji vám jménem nově zvoleného zastupitelstva za projevenou důvěru a hlasy ve volbách do vedení naší obce.
Práce starostky, místostarosty a zastupitelstva navazuje na předchozí
období minulého zastupitelstva. K dobrému výsledku je nutná dobrá spolupráce mezi členy rady obce, mezi zastupiteli a hlavně mezi zastupiteli
a občany. Volby na komunální úrovni jsou o občanech a řešení jejich problémů, zlepšování jejich životních podmínek v obci a její rozvoj. Politika je
zde zaměřena na obecní prospěch, stranická příslušnost je nutná k volbám, ale pak je třeba se domluvit jako lidé a spoluobčané jedné obce.
V zastupitelstvu jsou zástupci stran v počtu mandátů podle výsledků
voleb, v radě pět zastupitelů, kterým občané dali nejvyšší počet hlasů,
a zkušený předseda stavební komise. Jsem přesvědčena, že pro všechny členy rady i zastupitelstva bude vždy prioritní zájem našich občanů.
Jistě budou práci pro obec věnovat i kus svého volného času a působit
na občany svým vlivem postavení zastupitele, aby řádně i oni plnili své
povinnosti dobrého občanského soužití.
Děkuji zastupitelům, kteří dál v tomto volebním období nebudou pokračovat - panu Petrlovi, Helešicovi, Pavlu Melicharovi, Vájovi a Zugárkovi.
Přeji jim vše dobré do dalšího života a doufám, že i jako občané budou
s námi podle potřeby nadále dobře spolupracovat
Novému zastupitelstvu přeji do volebního období dobrou spolupráci
a aby po čtyřech letech mohlo konstatovat, že byl vykonán další kus dobré
práce, jak je jeho záměrem.
Bez vás, vážení občané, to však nepůjde. Pokud budou všichni dodržovat pravidla a zákony, bude to dobře, pokud však ne, bude snaha celého vedení obce marná. Jsme tady pro vás a chceme o naši obec pečovat,
o to se však musíme snažit všichni, ne pouze pár lidí v zastupitelstvu, na
radě nebo starostka.
My učiníme vše pro to, abychom obec vylepšili a vy jste zde byli spokojeni.
Děkujeme za vaši podporu.
Hana Zoubková
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Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Programy rady obce
Září
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (na hasiče), vyhodnocení akce „Předhodové zpívání“, smlouva Liteza (zabezpečení hodů – kolotoče), návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (RGV – přípojka nízkého napětí), žádost o omezení vjezdu
vozidel (na účelové komunikaci – ulička u Ostratických - neschváleno),
břemeno služebnosti k pozemku p.č. 61/2 (parkoviště u obchodu), žádost o povolení nácviků tanečního kroužku na kulturním domě (pro děti
– povoleno), žádost stárek o povolení Dívčího vínku na KD (schváleno),
úhrady faktur za provedené práce (plocha před KD, chodník od OÚ ke
KD), vozík pro čerpadlo (hasiči, nutno koupit), žádost o pronájem kulturního domu na oslavu narozenin (schváleno za poplatek), rozpočtové
opatření č. 4, vyúčtování hodů, změna termínu zhotovení stavby chodníku na ulici Hlavní (v roce 2015 podle možnosti počasí co nejdříve)
Říjen
Souhlas s umístěním distribučního zařízení (RGV), úhrada faktury
(dílčí faktura na autobusovou zastávku)
Skončilo volební období a do ustavujícího zasedání se schůze rady
nekonala.
Listopad
Podmínky pro stavbu RD u kapličky (stavební čára za kapličkou), možnosti řešení problémů se psy (policie Břeclav nebo proškolení našich občanů, firma Dočasky), jednací řád rady obce, směrnice k využívání sociálního
fondu pro pracovníky (je využívám na stravenky), soupis prací Likomstav
– oprava zídky u školní zahrady, návrh smlouvy o dílo na zimní údržbu obce
s firmou Tichý - Hrušky, komise rady (kulturní, stavební), návrh měsíčních
odměn neuvolněných členů zastupitelstva, návrh členů finančního a kontrolního výboru, plán inventur na rok 2014, návrh smlouvy o nájmu WC
Hradíštěk, návrh smlouvy o dílo na chodník Hlavní, darovací smlouva na
hračky pro MŠ od společnosti Agromoravia, vánoční strom, jak předat informace o usnesení rady členům zastupitelstva, termín začátku jednání rady
v zimním období, program veřejného zasedání č.2, delegování zástupců
obce na členské schůze Regionu Podluží, žádost ředitelky školy o posouzení a povolení oprav v areálu školy (parkety, plot, zídka), pronájem WC
Hradíštěk – podmínky, nabídka společnosti Dočasky k řešení problémů se
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psy (platba paušálem nebo za konkrétního odchyceného psa – přijata druhá varianta), pronájem traktoru na zimní údržbu komunikací (ale už dříve
uzavřena smlouva na údržbu jako v minulých letech)
Prosinec
Smlouva o převodu majetku z Regionu Podluží do majetku obce (informační značení v obci, tabule u cykloodpočivadla), návrh rozpočtu obce na
rok 2015, rozpočtový výhled 2016-2018, návrh rozpočtu sociálního fondu obce na rok 2015, nabídka divadelního představení Aladin a kouzelná
lampa (nepřijato – nevhodný den 31.5.), WC Hradíštěk (podmínky a výše
nájmu), program veřejného zasedání ZO, smlouva Dočasky (psi), kulturní
akce do konce prosince, vánoční koncert Stříbrńanky, zprávy stavební komise (špatný stav opěrné zdi ve škole – nutná oprava, špatný stav podlah
ve třídách - vyměnit, stav komunikací v obci – vhodné opravit)
Činnost OÚ
Září
Zahájení školního roku, zprávy k dotaci na obnovu zeleně na hřbitově, přípravy k volbám (komise, materiály, podklady), kontrola odboru
životního prostředí ke splnění projektu obnova zeleně na hřbitově
(v pořádku), seminář starostka,
probíhá oprava zídky ve školní zahradě, pohřeb občanka, podmínky
pro užívání WC Hradíštěk, školení
BOZP starostka, členská schůze
DSO Čistý Jihovýchod
Říjen
Příprava k volbám do zastupitelstva obce, Rada starostů Regionu
Podluží v Týnci, volby do zastupitelstva, projednání možnosti dotací na akce z volebních programů
všech stran – s dotačním manažerem, revize dětských prvků na Hradíšťku, akce „pasování čtenářů“
– dětí naší školy do klubu čtenářů,
ustavující zasedání nového zastupitelstva obce
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Listopad
Stavební řízení (přípojka nn firma), Dívčí vínek, Spolek pro obnovu
venkova JMK Brno – starostka, projednání sběru odpadů a tříděného
odpadu s a.s.Hantály, seminář Brno starostka, stavební řízení Jednota
Týnec (oprava prodejny), rozsvícení vánočního stromu

Prosinec
Rada starostů Regionu Podluží, kontrola Eko-kom na třídění odpadu, Mikuláš v kostele, práce na přípravě podkladů pro možnost dotace
na vybudování knihovny v místě bývalého kinosálu na obecním úřadě,
členská schůze Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod – Hantály
(starostka), setkání starostů Břeclavska se zástupci JMK a hejtmanem
– informace o výhledu akcí a rozpočtu, členská schůze Dobrovolného
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svazku obcí Hrušky-Týnec, Matičky u paní starostky, balonky Ježíškovi
(děti naší školky a školy), zabijačka na Hradíšťku (vinaři), vánoční koncert Stříbrňanka
Hana Zoubková

Na veřejných zasedáních bylo projednáváno
- Rozpočtové opatření č. 3
- Rozpočtové opatření č. 4
- Řešení majetkoprávního vztahu k budově trafostanice
Je majetkem E.Onu, neoprávněně zapsána ve vlastnictví obce, dáno
do pořádku
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Hasiči za výjezdy
- Dluhová zátěž obce v období 2010-2014
Pro přesnější informaci:
Úvěr u Komerční banky na kanalizaci ul.Hlavní je k 31.12.2014 ve výši
217 743 Kč, Poslední splátka bude 31.3.2016 ve výši 5 743 Kč.
Úvěr u České spořitelny (ČOV – dorovnání Hruškám) k 31.12.2014 je
400 000 Kč, Poslední splátka bude 20.9.2015 ve výši 100 000 Kč.
Úvěr u Komerční banky (Modernizace školy) k 31.12.2014 je 92 500 Kč,
Poslední splátka bude zaplacena 31.1.2015 v celé této výši.
V novém volebním období bylo v programu zasedání:
- volby orgánů obce
- rozpočtové opatření č. 5
- měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
- stanovení finančního a kontrolního výboru
- rozpočet obce na rok 2015
- rozpočtový výhled na období 2016-2018
- rozpočet sociálního fondu na rok 2015
- bezúplatný převod majetku (informační značení do majetku obce)
Z každého veřejného zasedání je usnesení vyvěšeno na úřední desce
a poté k nahlédnutí u starostky obce včetně celého zápisu, v elektronické podobě trvale na www.tynec.cz v sekci Úřední deska
Hana Zoubková
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Informace ze školy
Základní škola má v letošním roce celkem 4 třídy s pěti
ročníky a 54 žáky. Pracujeme
dle školního vzdělávacího
programu, který je vyvěšen
na webových stránkách a ve
škole na nástěnce. V rámci
mimoškolních aktivit vedeme
několik zájmových kroužků
pod hlavičkou školy a jeden
pod tanečním seskupením
NCOD Břeclav. V letošním roce jsme přestoupili na elektronický systém
evidence školy – třídní knihy, evidenční a katalogové listy a elektronické
žákovské knížky. Počáteční porodní bolesti jsme snad už překonali a se
systémem už pracujeme vcelku hladce.
Mateřská škola má v současné době 33 zapsaných dětí. Jsou rozděleny do dvou oddělení podle věku. V prvním oddělení jsou děti 2, 5 – 4
leté ,ve druhém oddělení 4,5 – 6 leté. Dojíždí k nám děti i z okolních vesnic (Kostice – 1 dítě, Hrušky – 8 dětí). Mateřská škola celoročně pracuje
podle schváleného vzdělávacího programu. Součástí tohoto vzdělávacího programu jsou i kulturní akce. S dětmi jsme od září viděli dvě divadelní představení – „Cukrárna u čarodějky“ a „Kouzelný kolotoč pohádek“.
Děti ze staršího oddělní navštěvují 1x měsíčně kurz bruslení v Břeclavi. Dále se chystají navštívit Městskou knihovnu v Břeclavi. Do konce
tohoto roku nás společně se školou ještě čeká návštěva Mikuláše a čerta, Vánoční dílny a posezení u vánočního stromečku.
Jménem všech dětí MŠ bychom chtěli poděkovat vedení Agromoravia a.s. Moravská Nová Ves za finanční příspěvek 5000,- na nákup hraček k Vánocům. Ještě jednou jim moc děkujeme.
Do školní družiny chodí letos 46 dětí, a proto máme dvě oddělení,
ve kterých se o děti starají paní vychovatelky Svítilová a Liptáková.
Všechny činnosti v mimoškolním vyučování jsou dobrovolné, protože
v ŠD jde převážně o to, aby si děti po vyučování odpočinuly, zrelaxovaly a odreagovaly se.Přesto musíme pracovat podle školního vzdělávacího plánu družiny. Snažíme se, aby si děti vyzkoušely různé výtvarné
techniky, aby hrály kolektivní a soutěživé hry, naučily se pracovat se
stavebnicemi a relaxovaly i sportem na šplhadlech, žebřinách nebo
žíněnkách. Pod křídlem ŠD je v letošním roce sportovní kroužek pod
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vedením paní vychovatelky Liptákové K. Kroužek se koná každou středu. Děti obecně mají v této moderní době míň pohybu, a tím trpí jejich
celková kondice i v dospělosti. Proto jsme zavedli v rámci školní družiny sportovní hodinu a zde děti opět hrají sportovní kolektivní hry, šplhají na laně a na tyči a snaží se využívat všech sportovních pomůcek,
které se nestíhají využít v rámci TV. (např. baseball, florbal, badminton,
ping pong,..)
V letošním roce paní vychovatelky vyhlásily celoroční soutěž, kdy děti
za celý školní rok sbírají různě barevně odlišené puntíky. (např. zelený za
výtvarné činnosti, modrý za sportovní hry, oranžový za úklid třídy, apod.)
Díky tomu se zájem dětí o činnosti v ŠD zvýšil a také kázeň dětí upravila.
Byla také vyhlášena anketa, abychom zjistili zájem a spokojenost či
nespokojenost rodičů s prací v ŠD. Z dotazníků jsme zjistili, že nikdo
z rodičů problém s prací v ŠD ani s prací vychovatelek nemá a že jejich
děti navštěvují ŠD rády. Jediným problémem bylo, že děti nemohou používat veškeré vybavení třídy, kde mají družinku. Tento nedostatek bohužel
nenapravíme, protože tato třída slouží souběžně dvěma sekcím školy, které jsou rozdílně financované a inventarizované. Čili zařízení a vybavení je
většinou pro MŠ a školní družina je financována nižšími částkami, takže i
vybavení má poněkud chudší a hračky dětí MŠ nepoužíváme.
Do školní jídelny jsme koupili nové zařízení a děti mají krásnou útulnou jídelnu. V měsíci srpnu od nás odešla hlavní kuchařka,v září za ni
nastoupila paní Hesová jako vedoucí kuchařka, která toho času studuje
obor kuchař-číšník. Od září zkoušíme novou skladbu jídelníčku – jak doporučuje ministerstvo školství a zdravotnictví - zařazovat více zeleninových a zdravých, často netradičních jídel a naopak méně sladkých jídel,
kynutých knedlíků a moučníků . Školní stravování spadá pod zvláštní režim stravování, takže jsme
pravidelně
podrobováni
kontrolám hygienické stanice, která přísně hlídá dodržování hygieny, bezpečnosti a skladby jídelníčku.
Od prosince jsme ze
zákona povinni uvádět
v jídelníčku obsah alergenů v daném jídle. Seznamy
alergenů jsou vyvěšeny.
Jménem dětí a zaměstnanců touto cestou děkuje9

me za nový plot, který nám Obec Týnec zbudovala na rozhraní školní
zahrady a schodů v uličce, již dlouho potřeboval opravu a léty se stal
nebezpečným. Dalším čekatelem na opravy je také plot směrem ze zahrady do školního dvora, který už také zestárl a dosloužil.
Na závěr upřímně děkujeme za péči, kterou nám Obec Týnec věnuje
a velmi si jí vážíme…
Franklin Benjamin: Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok.
Děkujeme a přejeme krásné Vánoce 2014 a šťastný nový rok 2015
Za kolektiv dětí a zaměstnanců Základní a Mateřské školy v Týnci
Mgr.Dana Svítilová

Místní knihovna
I v době čteček, internetu a televize má čtení
tiskovin
nezastupitelné
místo. Je to důležité hlavně pro děti, které mají ambice se po základní škole
dále vzdělávat na vyšších
typech škol. Dnešní maturitní zkouška z českého jazyka příliš nepočítá
s mnoha naučenými fakty
ze života spisovatelů nebo
povědomím o obsahu knihy. Jsou předepsané seznamy literatury, kterou
by měl student přečíst. Na to navazuje státní část maturity. Jako češtinář
si myslím, že takto stavěnou státní maturitu zvládne žák osmé třídy, který se umí orientovat v textu, rozumí mu a umí rychle číst. Naše knihovna
je připravena půjčit „povinnou četbu“ každému zájemci, ale je třeba začít
budovat vztah ke čtení už od malých dětí, pro ně máme leporela, potom
knihy pro první i druhé čtení, některé komiksy, naučné knihy ze všech
oborů, časopis ABC, Mateřídoušku aj.
Pro dospělé jsou k dispozici bestsellery, tedy snažíme se koupit vše,
co je v módě, je možné dokoupit i podle návrhu čtenářů, pokud jde o dílo,
které zajímá více lidí. K dispozici je až 300 svazků z výměnného fondu
knihovny Břeclav, které naše knihovna aspoň 2x ročně obměňuje. Také
si můžete vypůjčit časopisy o bydlení, o zahrádkaření, z historie, 100+1
aj. Zdarma je i pro neregistrované přístupný internet.
Toto vše je zdarma /na 60 dní/vždy v pondělí od 16 do 19 hod. a ve
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čtvrtek od 17 do 19 hod. v kulturním domě za registrační poplatek 25 Kč
pro děti a 50 Kč od 15 let za rok. Tímto také vyzývám ty, kteří už dlouho
nevrátili knihy, aby tak učinili, otevřeno bude i 22.12. a 29.12.
Přeji všem klidné Vánoce a Nový rok s dobrým „počteníčkem“ a těším
se, že v novém roce knihovnu navštívíte, třeba se společně brzy dočkáme bezbariérové knihovny na obecním úřadě.
Mgr. Věroslava Hesová, knihovnice

Hasiči
Týnečtí hasiči vyjížděli letos k 16 zásahům. Převážně se jednalo
o požáry v okolních obcích, v jednom případě jeli do Valtic čerpat vodu
z přívalových dešťů.

Děkujeme jim za péči o bezpečí našich občanů a nezištnou obětavost
při řadě nebezpečných akcí při záchraně majetku.
Hana Zoubková

Folklorní krúžek Pohárek
Rok 2014 byl pro Pohárek plný zážitků a nových zkušeností. Už od
podzimu 2013 začala naše spolupráce se souborem Hrozen z Velkých
Bílovic. Sjednotit tyto dva, i když menší celky, bylo náročné, ale vyplatilo
se a tato spolupráce se ukázala výhodnou pro obě strany. Jednak jsme
se naučili nové tance z regionu Hanácké Slovácko a naopak, Hrozen
zase z Podluží. Rozšířili jsme členskou základnu, což nám umožnilo
tančit všechny tance ve více párech a v neposlední řadě jsme se naučili
a stále se učíme toleranci (což je velmi důležité).
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O vystoupení jsme neměli nouzi. Hned v dubnu jsme uskutečnili jarní koncert ve V. Bílovicích nazvaný „Od hroznu až po pohárek vína“.
Následoval festival v Nitře, Tvrdonské národopisné slavnosti, setkání
Týnců v Týnci nad Sázavou, samozřejmě taneční soustředění tentokrát
v Němčičkách. Zatančit si Asendu na Dolňáckých slavnostech, spojených s Jízdou králů, v Hluku bylo pro nás překrásným prázdninovým zážitkem. Dále předhodové zpívání v Mor. Žižkově, Šlapanické slavnosti,
Vinařský den Němčičky, týnecké hody, ples MND v Hodoníně, Vinobraní
Horní Bojanovice, předhodovní Ladná, zájezd na Slovensko do Šenkvic
a vystoupení s místním souborem Mladosť a na závěr roku 3x zpívání u
vánočního stromu – v Týnci, Hruškách a M. Žižkově.
Výborná byla také spolupráce s CM sourozenců Osičkových a mladičkým Lašárem z V. Pavlovic. V prosinci jsme s oběma muzikami uspořádali společnou besedu u cimbálu na ukončení letošní sezóny. Byla to
příjemná tečka za rokem 2014.
V následujícím roce budeme tímto způsobem určitě pokračovat. Plánujeme nacvičovat nová pásma a začátkem roku otevíráme přípravku
pro mládež od 13 let, kde budeme učit od základních tanečních kroků,
držení těla, rytmiku a zpěv. Tak neváhejte a přijďte. První přípravka je
naplánována na 16. 1. 2015 v 18:00 hodin v sále KD Týnec.
Info poskytne každý člen Pohárku, nebo na telefonu 731 448 133 (H. Kobzíková), nebo na facebooku webstránek Pohárku www.fkpoharek.unas.cz
PŘEJEME VÁM POHODOVÉ A NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOCE
A V ROCE 2015 AŤ VAŠE KROKY DOPROVÁZÍ ŠTĚSTÍ.
Za FK Pohárek manželé Kobzíková
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Týnečtí mužáci
přejú všeckým občanom o Vánocách pěkné koledování a v tem novém roku ať nám to zpívá enom na pěknú notečku.
František Čech

Rybářské závody Little Carp Marathon Praha 2014
V sezoně 2013/2014 proběhlo 5 kvalifikačních kol Little Carp Marathonu Praha, který se konal na soukromých nebo svazových revírech.
Závodu se mohly zúčastnit děti od 6 – 14 let. Cílem této akce bylo umožnit dětem zarybařit si na dobře zarybněných revírech, setkat se známými osobnostmi z rybářského prostředí a dát jim příležitost zasoutěžit si
o zajímavé ceny, poháry, medaile a diplomy.
Dvacet nejúspěšnějších dětí z 5 kvalifikačních kol následně postoupilo do závěrečného 6. závodu, kde se soutěžilo o čest, slávu, hodnotné
ceny, poháry, diplomy a také volné startovné na Carp Marathon Praha
2014.
Pod vedením trenérů Jiřího Kaně a Dominika Skokana se v dubnu za
naši organizaci zúčastnili Boris Hasil a Filip Karban druhého kvalifikačního kola na Oborském rybníce v Černé Hoře. Bodovanými rybami byly
kapr od 50cm včetně, amur od 50 cm a lín od 30 cm včetně.
Při velké konkurenci mladých rybářů jsme měli skvělé výsledky:
Boris Hasil se umístil na 1. místě se 4 ks kapra o celkové délce 254 cm.
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Také zvítězil s nejdelší ulovenou rybou o délce 74 cm, kterou se mu podařilo zdolat minutu před ukončením závodu. Filip Karban se umístil na 3. místě se
2 ks kapra o celkové délce 118 cm.
Tímto se hoši kvalifikovali do
6. finálového kola, které se konalo koncem července na revíru KOPA ve Středočeském kraji. I tady se chlapcům dařilo a pěkně si zachytali.
Filip Karban se umístil na 5. místě
se 2 ks kapra o celkové délce 127 cm,
z čehož jeden byl krásný celý bílý koi
kapr o délce 57 cm. Boris Hasil se umístil na 9. místě s kaprem o délce 73 cm.
Jsme rádi, že chlapci projevili obrovský zájem a tímto ukázali, že zkušenosti, které se jim snažíme předat
nejen v rybářském kroužku, jsou přínosem a uplatní je v praxi. Rádi
bychom se těchto závodů účastnili i nadále s dalšími dětmi a umožnili
jim tímto zažít si krásný pocit ze zdolávání trofejních ryb.
Jiří Kaňa

MRS, o.s. MO TÝNEC
Naše organizace měla v roce
2014 celkem 169 členů /z toho 144
členů dospělých, 7 členů mládež 1618 let a 18 členů mládež/. Činnost
každoročně začíná prodejem povolenek a členských zámek v lednu
a únoru, v březnu proběhne členská schůze a duben je tradičně
spojen s rybářskými závody.
Dne 26. 4. 2014 proběhly na Týneckém ramenu jarní rybářské závody pro dospělé, na které zavítalo 63
závodníků. Zvítězil p. M. Tuček /kapr 64 cm/, 2. místo J. Kováč a 3. místo
L. Mlýnek. V neděli 27. 4. 2014 se uskutečnily jarní rybářské závody pro
mládež. Zúčastnilo se 18 závodníků, první místo obsadil Daniel Hřebačka
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/kapr 65 cm/, 2. místo Michalicová
K. a třetí skončila Jurniklová L.
Mnozí se ptáte, proč se letos
neuskutečnil tradiční říjnový výlov. Po spuštění vody po dohodě
s Agromoravia a.s. jsme při kontrole stavu břehů a stavidel zjistili u
jednoho ze stavidel havarijní stav,
který zapříčinil únik ryb do lesního
kanálu LČR. Dále jsme za přítomnosti biologů z Masarykovy univerzity v Brně kontrolovali životodárnost
vody. Výsledek pro nás nebyl příznivý. Jen ve velmi malém množství
se objevil zooplankton a fytoplankton, který je pro výživu ryb nepostradatelný. Proto jsme se rozhodli vyletnit rybochovné zařízení a přikročit
k výlovu všech druhů ryb už v dubnu. Část byla prodána do okolních
organizací, ale 80 % skončilo v našich revírech. Tímto máme dokonale
zarybněno. U Týneckého ramena probíhá rekonstrukce chaty a přístřešku. Dokončení plánujeme v následujícím roce.
Aktivně pracuje rybářský kroužek. Scházíme se každý pátek ve škole,
v KD nebo na hřišti. V únoru jsme zavítali na halový turnaj v rybolovné
technice do Hodonic a v březnu do Velkých Pavlovic. Ve dnech 31. 5. – 1.
6.2014 jsme se zúčastnili soutěže mladých rybářů Zlatá udice v Kroměříži. Naše družstvo ve složení B. Hasil, A. Biró, F. Sirotka, F. Karban,
S. Hájková, P. Čerešňa a M. Reichman obsadilo 3. místo /1. Podivín,
2.Kroměříž/. V červenci se uskutečnilo soustředění rybářské mládeže
na soukromém revíru Jestřabice, kde nám nepřálo počasí, ale přesto se
všichni vraceli s pěknými zážitky a úlovky. O účasti na Little Carp Marathonu vás informuje v samostatném článku p. Jiří Kaňa.
Rád bych poděkoval výboru i aktivním členům naší MO za dobrou
práci a OÚ Týnec za finanční příspěvek na činnost.
Přeji všem občanům krásné a pohodové Vánoce a v novém roce pevné zdraví a hodně štěstí!
Petrův zdar!
Petr Zugárek, předseda

TERMÍNY PRO PRODEJ
ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK
PRO ROK 2015
Prodej povolenek a členských známek pro rok 2015 se uskuteční
v kavárně U Melišů v tyto termíny: 3. 1. 2015, 17. 1. 2015, 31. 1. 2015,
14. 2. 2015, 21. 2. 2015, 28. 2. 2015 a to vždy od 17:00 do 19:00 hodin.
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VINAŘI
Dobrý den Týnčani,
Rád bych Vás informoval o činnosti organizace Vinaři z Týnce
v roce 2014.
První sobotu v březnu jsme pořádali tradiční Místní výstavu vín.
Návštěvníci mají nejen možnost
okoštovat a porovnat vystavovaná
vína, ale i posedět, podebatovat a zazpívat si s přáteli u cimbálu. Letos
jsme měli 486 vzorků vín, cenu Starostky obce Týnec získal p. František Král. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě
a organizaci akce, obci Týnec za podporu, kterou nám poskytuje, sponzorům, vinařům, že mají zájem u nás vystavovat svá vína a všem návštěvníkům, kteří na akci přijdou, a tím ocení naši práci. Fotografie
a katalog jsou pak na našich webových stránkách www.vinari-tynec.cz
I letos byl Týnec na koštech velmi dobře reprezentován, a to nejen
počtem vín, účastí na degustacích, ale i výsledky. Mezi nejúspěšnější vinaře patří Petr Netopilík (vítěz odrůdy na Oblastní výstavě, vítěz v Radošovcích), Martin a Jan Jůvovi, Stanislav Kudlička, Adam Petrla a nečlenové František Kobzík a František Král. Chci tedy poděkovat všem, kteří
mají zájem vystavovat vína i mimo Týnec, jezdí na degustace. Svým
přístupem pomáhají zviditelňovat Týnec.
Podařilo se nám najít pevný termín pro letní Otevřené sklepy, a to třetí
sobotu v červnu. Díky tomu, že se otevírají sklepy nejen na Hradišťku,
ale i na ul. Hlavní, se návštěvníci netlačí a mají možnost o víně v klidu
podebatovat, což velmi oceňují. O dobrou náladu a pohodu se kromě
vína postarala Hrušecká cimbálová muzika. Za případné nepohodlí se
občanům Týnce dodatečně omlouváme.
Koncem listopadu jsme vypomohli při stavění a rozsvícení vánočního
stromu u KD.
Rádi jsme všechny pozvali na
další naši tradiční akci, kterou je
Ochutnávka mladých vín. Mnozí
ocenili opět možnost „vypnout“,
v klidu u vína si s přáteli užít
předvánoční čas. Akce se konala
v sobotu 13.12.2014 od 9 hodin
a otevřeny byly sklepy na Malém
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a Velkém Hradišťku. Akce byla tradičně spojená se zabíjačkovými specialitami, každý si mohl odnést i domů. Tady bych chtěl poděkovat firmě
Řeznictví Žůrek za spolupráci a vstřícnost.
Termíny akcí pro rok 2015:
7.3.2015 Místní výstava vín
20.6.2015 Otevřené sklepy
12.12.2015 Ochutnávka mladých vín
Přejeme všem občanům Týnce klidné adventní dny, příjemné prožití
vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2015.
Vinaři z Týnce

TJ Sokol Týnec v roce 2014
Milí sportovní příznivci,
dovolte mi v několika řádcích stručně zhodnotit rok 2014 z pohledu
naší zájmové organizace.
V letošním roce jsme pokračovali v rekonstrukci zázemí na hřišti, kterou jsme započali v minulém roce. Byla položena nová dlažba v klubovně a posledních dvou kabinách, které využívají „vinné mušky“ a hostující
týmy. Dále byly vyměněny staré bojlery za nové. Do nového roku plánujeme v započatých pracích pokračovat a i nadále zázemí modernizovat.
Bude se jednat zejména o vybudování nového prostoru pro rozhodčího
a zařízení zrekonstruovaných kabin novým nabytkem, čímž budou prakticky hlavní body rekonstrukce hotovy.
Co se týče sportovních výsledků, tak tam jsou pocity smíšené. Začali
jsme velmi dobře, když jsme po dvou kolech byli na prvním místě se
ziskem maximálního počtu bodů. Bohužel v průběhu sezóny i díky nedisciplinovanosti některých hráčů v účasti na trénincích ale i zápasech,
nebyly výsledky uspokojující a po podzimu jsme se umístili na 12. místě
s 12 body a skóre 20:45. V jarní části je potřeba zlepšit zejména zmíněnou docházku a namotivovat se k lepším výkonům.
U přípravky došlo přes letní přestávku k podstatné změně a to té, že již
nehrají soutěž turnajově. Byla utvořena skupina, ve které hrají klasickým
způsobem – vždy jeden zápas o víkendu. Tento způsob soutěže si hráči
i trenéři pochvalují. I nadále pokračuje cvičení žen na kulturním domě.
Na závěr děkujeme Obecnímu úřadu za poskytnutou finanční podporu a všem, kteří nám v našem snažení pomáhají.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2015!
Za výbor TJ Lukáš Pretóry
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Ze života našich spoluobčanů
Pokud se procházíte po ulici Sportovní, určitě vás zaujal domek, který
vyrostl v zahradě během několika málo měsíců. Bydlí tam s manželkou
a se třemi dětmi náš nový spoluobčan Jiří Úlehla. Dům postavil na pozemku u své babičky. Pochází z rodiny, kde všichni muži byli vojáci,
někteří dokonce s generálskou hodností. Dědeček, letci dva prastrýčci
a od pratety manžel. Proto ani Jirka neměl ve 14 letech v r. 1994 velký problém se rozhodnout, čím bude. Absolvoval vojenské gymnázium
v Opavě a potom ve Vyškově. Službu konal v Olomouci, v Mostu, v Přáslavicích a nyní působí v Bučovicích. Slouží u pozemních sil a byl nasazen již v 5 zahraničních misích vždy na 6 – 7 měsíců. Znamenalo to
5x Vánoce strávené v cizině. Bosna a Hercegovina – mise SFOR 1999
– 2000, 2000 – 2001, KFOR - Kosovo 2003 – 2004, 2008 a ISAF v Afghánistánu 2012 – 2013.
Při nasazeních v zemích bývalé Jugoslávie se dalo s obyvateli domluvit, Srbochorvati byli rádi, že tam naši vojáci byli. Ženisté pomáhali zajistit
nebezpečné výbušniny (hlavně miny), všichni pomáhali rodinám s dětmi
opravit válkou zničené domy. Pomáhali udržovat klid na hranicích mezi
pravoslavnými Srby, bosenskými muslimy a katolickými Chorvaty. S většinou se dalo dobře vycházet, každá četa měla přidělené území k ostraze,
nováčci přebírali znalosti o obyvatelích od těch, kteří v misi končili.
Vánoce 2012 a Nový rok 2013 prožil Jirka v Afghánistánu, kde byl
od začátku srpna do konce února. Bydleli ve stanech, byly zvláštně
zateplené s klimatizací, rozdělené na malé kóje, kde se dalo tak právě
ležet. Stejně byli většinou venku. Chodili mezi lidmi jako hlídky, dělali
bodyguardy civilním expertům na zemědělství, stavbařům škol, přehrad
i obyčejných studní. Tyto projekty platila Česká republika. Se starostou
obce se domluvilo, co obec potřebuje, a přes naše ministerstvo zahraničí se zajistila skupina odborníků tzv. Provinční rekonstrukční tým, kteří
zaměstnali místní lidi např. při výstavbě zemědělské školy. Pak přijela
kontrola, jestli se postavilo, na co se daly peníze. Samozřejmě vojenská
ochrana pro všechny byla nutná.
Ve volném čase chodili do posilovny, četli, měli k dispozici psychologa, kněze. Vánoce daleko od domova strávili vojáci většinou sledováním
filmů zalezlí ve svých kójích, hráli hry na počítačích. O Vánocích se moc
neválčilo. Jakmile napadl sníh, zima kolem - 10°C, horské vesnice, kde
měl Talibán základny, byly nepřístupné, Talibán se stahoval do Pakistánu. Relativní klid byl i o ramadánu, protože muslimové v té době nesmějí do západu slunce nic dělat, ani jíst, kouřit, ani nabíjet zbraně. Náš
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tisk občas napsal, že vojáci odrazili
útok a nikdo nebyl zraněn . Ale téměř stále rakety z hor vzdálených
7 – 10 km létaly i třikrát denně. Člověk si zvykne i na stálé poplachy
a úprky do krytu, o kterých nikdo nepíše, ale jsou stejně nebezpečné.
Bídu obyčejných lidí si neumíme
ani představit. Běžné byly smečky psů a dětí prohrabujících se na
skládce, kam se vyvážel odpad
z města i rozsáhlé vojenské základny. Děti v zimě bez bot. Živí je
většinou pastevectví a zemědělství
– pěstování koz a velbloudů, rýže
a jiných plodin, jež se sadí jen kolem řeky, kterou obklopuje úrodný zelený pás se stromy, široký cca 300m,
ostatní území je jen ,,žlutá“ pustina. Základna byla ve výšce 2000m n.m.
Hory dosahují i 4000 m. Pro nás je zajímavé jejich vinařství. V létě roste
vinná réva v košatých keřích. Protože jim náboženství zakazuje požívat
alkohol, mají vinnou révu jen na hrozinky, kterými vše sladí, stejně jako
medem, nepoužívají cukr. Po sklizni vinné keře zahrabou do hlíny. Vše, co
zůstane venku, spasou kozy, často zůstanou jen pahýlky prutů. Na jaře vyhrabou, vše obroste a opět je úroda. V horách se pěstuje to, co podporuje
jinou neřest , u nich povolenou – maková pole.
Dnes je situace v zemi ještě nebezpečnější. Zahraniční jednotky se
z podhorských základen stáhly níže do velkých středisek a místní armáda není dost silná. Talibán tedy v zimě nemusí být v horách a také se
stahuje tam, kde je zima mírnější a podniká útoky neustále.
Říká se, že kdo se dá na vojnu, musí bojovat. Přejeme Jirkovi, aby
vojnou procházel se štěstím a nám
všem klidné soužití se všemi bez
rozdílu, bez válek.
(Foto 1: Jirka Úlehla, Foto 2: v
Afghánistánu - pohled na úrodnou
plochu kolem řeky Loghar)
S Jirkou Úlehlou sepsala
Věroslava Hesová
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HANTÁLY a.s.
Firma HANTÁLY a.s. zavede od roku 2015 nový systém značení nádob. Místo známek, které se doposud používaly a musely se lepit každý
rok, se nádoby budou nově značit čárovými kódy, které vydrží cca 5 - 10
let. Tato změna nastala z důvodu přesné kontroly a adresnosti výsypu
jednotlivých nádob. Tímto systémem také dokážeme městům a obcím
dodat přesné přehledy výsypu u každé nádoby. Nový systém evidence
bude také pracovat s naplněností nádob. Radnice tak budou přesně vědět, která domácnost má kolik odpadů a v které je třeba třídění odpadu
zefektivnit.
Čárovými kódy se budou značit nádoby všech velikostí
- komunální odpad TKO – bílý čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAT (např.HAT00120)
- biologicky rozložitelný odpad BIO – zelený čárový kód začínající písmeny na čárovém kódu HAB (např.HAB01232)
- podnikatelský odpad TKO – oranžový čárový kód začínající písmeny
na čárovém kódu HAP (např.HAP00358).
Čárové kódy se budou u popelnic lepit ze zadní strany nádoby do pravé
horní části (viz obrázky).

Zároveň bych chtěl občany požádat, aby čárové kódy vylepili na
správné, očištěné a suché místo jejich nádoby.
Děkuji Vám všem za spolupráci.
Jan Kunický, dispečer dopravy HANTÁLY a.s. telefon: 602 746 252
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Společenská kronika
V pátek 29 srpna 2014 oslavili manželé Vladimír a Bohumila Výletovi svou diamantovou svatbu.
V dnešní době je to vzácné – gratulujeme !
Narození
V roce 2014 se narodilo 8 dětí (o 2 více než vloni):
Adam Filipovič
Ondřej Kosík
Lenka Ostratická
Anna Majzlíková
Tereza Wunschová
Dušan Vališ
Fabián Čech
Dominik Gabčo
Leoš Jančář
Výročí narození
80 let
Božena Čechová
Jaroslav Fňukal
Zdeňka Mrákavová
85 let
Věra Salajková
90 let
Marie Michalicová
91 let
Marie Gajdová
Anna Juráčková
92 let
Emilie Jančálková
93 let
Terezie Hanzlíková
Všem narozeným dětem přejeme do života hodně štěstí,
oslavencům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Úmrtí
V roce 2014 zemřelo 5 občanů (o 1 méně než vloni):
Marie Jurkovičová (roz. Bečvová)
Josef Šmída
Marie Karasová (roz. Kalužíková)
Marie Balgová (roz. Melicharová)
Milada Ostratická (roz. Mazuchová)
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69 let
52 let
79 let
78 let
67 let

Občané – rodáci z Týnce a bývalí spoluobčané:
Hana Ořeská (roz,Koloušková)
Miroslav Otáhal
Anna Valová (roz.Bilská)
Milena Jandáková (roz. Káčerková)
Božena Liptáková (roz. Peková)

54 let
82 let
81 let
71 let
69 let

Poděkování
Týnecká chasa ještě jednou děkuje za finanční a pracovní podporu při pořádání hodů 2014 našemu obecnímu úřadu, Agromoravii Mor.
Nová Ves a firmě FORESTAGRO Hrušky.
Michal Cabala a Jan Mráz – stárci
Obec Týnec děkuje společnosti
Hantály, a.s. za lavičku a odpadkový koš u vstupu do budovy Základní a Mateřské školy v Týnci.
Hana Zoubková
Paní Hasilová děkuje obecnímu
úřadu za vyřešení dlouhodobého
problémů se psy na Vyhnalově.

Informace
V lednu bude zahájena kompletní rekonstrukce prodejny Jednota COOP
v Týnci. Náhradní prodej bude zajištěn v provizorní prodejně umístěné na
parkovišti u stávajícího obchodu. Bude zde možnost nakoupit všechny potřebné základní potraviny.
Marcela Kopková, vedoucí obchodu
Jak už je uvedeno v úvodu, stavba chodníku na ulici Hlavní bude zahájena v jarních měsících 2015 podle počasí co nejdříve. Posunutí termínu
bylo způsobeno neočekávanou pracovní vytížeností firmy, která vyhrála
výběrové řízení. Práci provede firma, která skončila v pořadí druhá.
Připomínáme stránky obce www.tynec.cz, kde se můžete dozvědět další
zprávy z obecního úřadu, o akcích obce či spolků. Na úřední desce jsou
vyvěšena usnesení zastupitelstva a důležité vyhlášky.
Zoubková
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Inzerce

Pozvánka
Do konce roku
vás ještě zveme
na akce:
24.12.2014 (noc po
Štědrém večeru) ve 24.00 na
půlnoční troubení z kostelní
věže, na trubku zahraje Miroslav Ilčík, zazpívají mužáci,
poté můžeme strávit příjemnou
chvilku při svařáku či něčem
ostřejším v prostoru u kostela
28.12.2014 v kostele
na malé dětské divadelní představení s názvem „Nebeské
poselství“ začátek ve 14 hodin
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Krásné Vánoce
a hodně štěstí
v novém roce
přejí
za Zastupitelstvo obce Týnec
Hana Zoubková, starostka
František Čech, místostarosta
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