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Vážení čtenáři,
předáváme vám zpravodaj s přehledem činnosti obecního úřadu,
realizovaných akcí a současných aktivitách obce.
Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Programy rady obce
Prosinec 2014 - konec
Rozpočtové opatření č. 6, smlouva odpovídající věcnému břemenu E.ON
Leden 2015
Smlouva Dočasky o.s. (odchyt psů), žádost Remedia Plus, o.p.s.
(příspěvek na zabezpečení služeb pro naše 2 občany – schváleno),
žádost o prodej pozemku (k parkování, připraveno k projednání na
zastupitelstvu obce), vyjádření právníků k pronájmu WC, příprava
školení pro zastupitele, výsledky Tříkrálové sbírky, vyúčtování dotace STP (Svaz tělesně postižených) Kostice za rok 2014, roční výkaz o knihovně 2014, služby Remedia Plus, o.p.s.(vyúčtování za rok
2014), oprava parket ve škole – 1 třída – faktura, možnost zakoupení
prodejních stánků (neschváleno), návrh doplnění vybavení do tělesné výchovy pro školu (dva dětské stojany s košem a síť na volejbal),
cenová nabídka na dopravní zrcadlo (hodláme umístit na křižovatku
Hrušecká), žádost o povolení kácení dřevin (doporučeno – stromy
jsou nebezpečné), údržba stromů, osvětlení zastávky
Únor 2015
Darovací smlouva Remedia Plus o.p.s., žádost o projednání akce
„Vlajka pro Tibet“ (byla vzato na vědomí, vlajku nevyvěšujeme), inventarizační zpráva 2014, žádosti o povolení kácení stromů (bříza
zastávka, borovice u Kyjovky - doporučeno), přípojky vody a kanalizace čp. 181, žádost o povolení užívání místní komunikace (MND),
záměr pronájmu WC Hradíštěk, žádost o pronájem KD pro rybářský
kroužek, dohoda o provedení práce (JUDr. Šimek) – školení zastupitelů obce, nabídka Geosens (mapový portál) – nevyužito, vypracování dokumentu pro protipovodňové a protierozní opatření (neschváleno)
Březen 2015
Rozúčtování nákladů na školení ZO (pro jednotlivé zúčastněné
obce), žádost o pronájem výčepu v KD (schváleno na jednotlivé
akce), smlouva s o.s. Dočasky.cz (spolupráce byla schválena, ale
Dočasky ještě nepředložily smlouvu), zájemce o pronájem sociálního zařízení a podaná nabídka nájmu, nabídky na zpracování projektové dokumentace veřejné zeleně (Hlavní podél chodníku pro využití
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dotace), stromy (údržba), pozemek a stavba domu p. Tisara (návrh
na odkoupení pozemku a stavby p.Tisara s finančním přispěním
MND – neschváleno, na pozemku vázne ekologická zátěž), příprava
divadelního představení, pronájem sociálního zařízení, (přizván Mgr.
Jurečka k prodiskutování možností pronájmu), organizace vzpomínkové akce k výročí osvobození, žádost o prodej pozemku na stavbu garáže (rozhoduje zastupitelstvo obce), Mistřiňanka – smlouva
o provedení uměleckého výkonu (vánoční koncert), smlouva s o.s.
Dočasky.cz (byla předložena a schválena), pasport veřejného osvětlení obce Týnec (nutnost podle zákona), kniha o Týnci (schválena
příprava), žádost o sečení obce Týnec (p.Tichý), žádost o finanční
příspěvek na vydání publikace (vzato na vědomí, příspěvek neposkytneme), smlouva o dílo č. 25/15 (žádost o dotaci na zeleň v obci
- schváleno), smlouva o dílo č. 26/15 (žádost o dotaci na úpravu zahrady mateřské školy - neschváleno), zrušení pronájmu zastávky (na
žádost nájemce), prosba o pořízení a umístění nástěnky ke kostelu
v Týnci (schváleno), prosba o spoluúčast obce na financování rekonstrukce ozvučení kostela v Týnci (schváleno - přispěla každá obec ve
farnosti), osvětlení zastávky LED – financování, projekt chodníku na
ulici Hlavní od zastávky k ulici Příkrá, žádost o ořezání stromů (neschváleno – příliš radikální řez), stav komunikace III.třídy SÚS JMK,
úhrada faktury za práce na autobusové zastávce, pravidla půjčování
stolů a židlí z KD (nepůjčujeme, pouze venkovní skládací sady), WC
Hradíštěk (přizváni právník a předseda vinařů), příspěvek Spolku pro
obnovu venkova (jsme členy, platíme ročně 2000,-Kč, každoročně
získáváme nějakou dotaci), úhrada faktury za projektovou dokumentaci pro dotaci na zeleň v obci, nabídka na zpracování projektové
dokumentace chodník Hlavní – sever (od zastávky k Příkré), návrh
smlouvy o dílo na pasport v.o. Týnec, žádost o souhlas úpravy terénu
(k parkovacímu stání, v místě je projektován chodník), upozornění
na žádost o opravu chodníku (Luční – bude provedeno souběžně
s opravou komunikace po ukončení prací MND), žádost o pronájem
nebytových prostor (autobusová zastávka – nevhodné pro žádaný
účel podnikání), připomínka k opěrné zídce (úkol pro posouzení stavební komisí), vyřazení monitoru ACER (starý)
Duben 2015
Žádost o sponzorský dar (Divadlo B.Kaněry), žádost o finanční
příspěvek (dětská taneční skupina NCOD), úhrada faktury na opravu
zídky školy, smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, zastoupení obce Týnec na sněmu Svazu měst a obcí ČR (starostka), vyjádření
Lesů ČR ke směně pozemků, dopisy Ing. Melichara k pronájmu so3

ciálního zařízení, prodej obecního dřeva z ořezů a kácených stromů,
oprava opěrné zdi na dvoře školy, oprava povrchu komunikace Suchý řádek, knihovna – výběrové řízení (firmy), vybavení výčepu KD,
úhrada faktury na dokončení opravy zdi zahrady školy, otázka nákupu benzinové sekačky (schváleno, především pro sečení na hřbitově
a rovných ploch v obci), WC Hradíštěk – návrh smlouvy o výpůjčce,
nabídka prezentace obce v tisku (Nový život), rozpočtové opatření
č. 1, prodej dřeva z ořezu stromů, úhrada faktur za provedené práce
Květen 2015
místo pro stání aut u kostela (posouzení variant), oprava komunikace Suchý řádek (záměr, možnosti financí), faktura za chodník
Hlavní – duben (předložíme ke kontrole stavebnímu dozoru), návrh
projektu chodníku Hlavní-sever, Den dětí, účetní závěrka a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Týnec,
Červen 2015
obecně závazná vyhláška o regulaci plašení špačků, záměr výpůjčky WC Hradíštěk, návrh závěrečného účtu 2014, zpráva nezávislého auditora o přezkumu hospodaření obce za rok 2014 (bez chyb
a nedostatků), audit hospodaření obce za rok 2015 (firma KAMA-audit s.r.o.), veřejnoprávní smlouva k zajištění sociálně-právní ochraně
dětí (s Městem Břeclav – schváleno), vinaři – vyklizení skladu na
OÚ z důvodu plánované knihovny a přemístění archivu, žádost o výpůjčku prostor autobusové zastávky, revizní zpráva ZŠ a MŠ Týnec,
výpůjčka WC Hradíštěk, faktura za provedené práce na autobusové
zastávce

Činnost OÚ
Leden
Požár stodoly a jeho likvidace, oprava osvětlení, Tříkrálová sbírka, vyjádření
k projektové dokumentaci knihovny – hygiena, stavební úřad – žádost o staveb-
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ní povolení na knihovnu, projektant – doplnění projektové
dokumentace na knihovnu,
podklady k monitorovací zprávě zateplení OÚ – vyhodnocení, zateplení – zadání (Ing.
Kuklínková), Valná hromada
Hantály, Rada Starostů Regionu Podluží, objednávka školení ZO – zákon o obcích, práce
na doplnění podkladů k monitorovací zprávě dotace zateplení OÚ (tepelný audit, vyjádření projektanta, apod),
Valná hromada SDH, krojový ples, práce na přípravě podkladů k žádosti o dotaci
na knihovnu: vyjádření ochrany životního prostředí, stavební úřad, kontrola dopravního značení a objednávka nových na místo starých poškozených, projednání umístění dopravního zrcadla na křižovatce Hrušecká, požadavky hasičů na
dotaci k vybavení a doplnění výstroje a výzbroje, jednání se Správou a údržbou
silnic o možnosti převodu silnice od zastávky po Sportovní a podmínky následné údržby, objednávka cenového odhadu opravy výše uvedené silnice, oprava
parket v jedné třídě základní školy (nevyhovující stav, bude nutno parkety opravit
ve třech třídách, cena na jednu třídu asi 42 tisíc, v rozpočtu není), Spolek pro obnovu venkova – JMK Brno starostka, informace o možnosti dotace na knihovnu
(na část), na hasiče a opravu zbrojnice (nová vrata, betonování), vyjádření životního prostředí ke stavebnímu povolení na knihovnu pro účely dotace, informace
o možnostech elektronického výběrového řízení při veřejných zakázkách, projednání dotačních možností (knihovna, hasiči, hasičská zbrojnice, zeleň v obci)
a elektronické aukce výběrových
řízení s Ing. Stránským, podklady
pro dotace na knihovnu (úprava
rozpočtu, mobiliář), ples SDH,
objednávka dopravního značení
(nové značky, zrcadlo), příprava
žádosti o dotaci na výstroj a výzbroj hasičů (na JMK), posouzení špatných stromů a možnost
jejich odstranění (smrk Panská,
bříza na zastávce, borovice U
Kyjovky, smrky u hájenky, bříza u hájenky ), výroční schůze vinařů, výroční schůze TJ Sokol, příprava k žádosti o dotaci na úpravy hasičské zbrojnice – nová
vrata a betonování prostoru v zadní části garáže, jednání s MND o likvidaci sond,
užití místních komunikací a následné opravě
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Únor
Rada starostů Regionu Podluží
Josefov, řešení existence stavby ve
vinohradech (chata), konzultace možnosti kanalizace Malý Hradíštěk, podmínky pro MND – opravy komunikace
po likvidacích sond v našem katastru,
další doplnění podkladů pro dotaci na
knihovnu, stavební povolení knihovna, vzdání se práva odvolání účastníků řízení – nabytí právní moci, projednávání možností zeleně v obci – dotace (stromy u chodníku Hlavní, u kapličky,
Náves, u školy), dětský karneval na KD, dokončení žádostí o dotace knihovna
(MMR, JMK) – odesláno, příprava žádostí o dotace pro hasiče – výstroj, výzbroj,
vrata na hasičárnu, úpravy podlahy, kuželkový turnaj Regionu Podluží, schůzka
s JUDr. Šimkem – školení, konzultace, školení krizového řízení starostka, školení zákona o obcích – zastupitelé Týnce, Hrušek, Kostic, Tvrdonic a Lanžhota,
Valná hromada VaK Břeclav, příprava žádosti o grant RWE GS na vybavení
knihovny, zahájení řízení o odstranění stromů na základě žádostí, stavební řízení občan, jednání s úřadem
práce – pracovníci na veřejně prospěšné práce, SÚS
žádost o povolení umístit bidla pro dravce do stromořadí Hrušky-Týnec, projednání
pronájmu a provozu WC
Hradíštěk, jednání s MND
ohledně domu p. Tisara na
Sportovní, poptávka vánočního koncertu Mistřiňanka,
pohřeb týnecké občanky
Březen
Kolaudace stavby občan, projednání možnosti dotace na zeleň (stromy u chodníku Hlavní, u kapličky, na
Návsi), Rada starostů Regionu Podluží, nátěr herních prvků Hradíštěk,
místní výstava vína vinaři, jednání
o možnosti dotace na pořízení dětských herních prvků pro děti MŠ na
školní zahradu, konzultace otázky
6

knihy o Týnci s Dr. Kordiovským, poptávka pasportu
osvětlení v Týnci (požadavek zákona), projednání
přípravy k dotaci na chodník
Hlavní od zastávky k Příkré
– pochůzka projektant Ing.
Koliba a p.Topolanská- zpracovatelka případné dotace
se starostkou a místostarostou, Svaz měst a obcí JMK
Brno starostka, příprava podkladů pro dotaci ze SFŽP – zeleň v obci, výroční
členská schůze rybářů na KD, příprava podkladů pro dotaci na dětské herní
prvky ve školní zahradě – ve spolupráci s MŠ,
zpracovávání výstupů ze zastupitelstva obce a jeho jednání, podpis smlouvy
s Dočasky.cz, redakční rada pro Zvony Podluží – téma „sport“, divadelní představení Veselé paničky Windsorské, vyjádření ke stavbám (přípojky správní řízení), podklady pro dotaci na obnovu zeleně v Týnci (Hlavní, Náves)
Duben
Stavební úřad – projednání nutnosti stavebního řízení na osvětlení zastávky
Hlavní – nutné územní řízení na základě projektové dokumentace, projednávání možností pracovníků na veřejně prospěšné práce na úřadu práce, MěÚ Břeclav – doplnění podkladů a vyjádření k žádosti o dotaci na zeleň Hlavní, schůzka
starostů Kostice (internet…) – VaK vypověděl smlouvu s Neosem na umístění
vysílače na vodojemu, předběžně domluvena možnost umístění na ČOV v Týnci, závěrečná kontrolní prohlídka stavby občan, jednání s MND o likvidaci sondy Sportovní – stavba domu p. Tisara, pozemek, sousedi, návrh veřejnoprávní
smlouvy k dotaci farnosti M. N. Ves, jednání se SÚS o možnosti převodu státní
silnice „Průjezdná“ ( od zastávky K Valům), převodu pozemku pod silnicí ke Hruškám, převodu nebo
prodeje části pozemku
p. č. 938 pro chodník
Hlavní sever, akce připomenutí 70. výročí
konce 2. světové války, dopis Ing.Melichara starostce ohledně
WC Hradíštěk – spolu
s dopisem Mgr. Jurečkovi bude projednán na
Radě obce, Ing. Koliba
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– kontrola chodníku Hlavní, osvětlení zastávky a Hlavní – podá cenovou nabídku na projektovou dokumentaci, objednávka geometrického zaměření části
p. č. 938 pro žádost o převod do majetku obce za účelem vybudování chodníku v této části mezi domy čp. 361 a čp. 336 – bude proveden po vypracování
návrhu chodníku, řešení pracovníků pro obec s úřadem práce – požadavek
zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané - zaměstnáme 2 ženy a tři muže, vyjádření životního prostředí k zeleni Hlavní – pro dotaci, starostka Praha - sněm,
neoficiální informace o grantu 200 tisíc na knihovnu, meziobecní spolupráce –
setkání starostů v Břeclavi, jednání s MND a občany na Sportovní o opatřeních
při relikvidaci sondy pod domem p. Tisara, projednání osvětlení zastávky – projektant (nutné územní řízení), Nový život – nabídka prezentace obce v tisku, pohřeb naší občanky, jarní rybářské závody, Jednání NEOS p. Hubačka – zrušení
vysílače na vodárně – hledání jiné možnosti, Spolek pro obnovu venkova JMK
Brno – zatím neoficiální informace o dotaci 190 tisíc na knihovnu, pohřeb občan,
jednání se členem ZO Ing. Melicharem o
jeho připomínkách, závěrečná kontrolní
prohlídka stavby Jednota COOP, kontrolní
den stavby chodníku, cyklovýlet Regionu
Podluží – pracovnice obce, člen RO, revizní komise Hantály starostka, příspěvek
do Zvonů Podluží p. Hesová, p. Melichar,
Místní akční skupina Dolní Morava Josefov
Květen
Vypracování závěrečné monitorovací zprávy k dotaci z Regionálního operačního programu na stavební úpravy ve škole (foto, CD, popisy, dokumentace…), STK Octavia, Rada starostů Regionu Podluží Kostice, Den matek, jednání se SÚS (– otázka zákazu stání na Hlavní - vyjádří se, možnost převodu
pozemků pro potřeby chodníku Hlavní „sever“, geometrický plán těchto parcel,
postup nutný k převodu), projednání s firmou osvětlení zastávky - návrh lepších
svítidel v projektové dokumentaci - navýšení ceny z původních 165 tisíc o asi
18 400,-, rozšíření osvětlení u chodníku Hlavní a cena – nebyla předložena, sečení Kyjovky – 1 břeh (Povodí Moravy
přispěje asi 6000,-), doplnění podkladů pro dotaci na knihovnu, statik na
chodník Hlavní, kontrolní den stavby
chodníku Hlavní, Spolek pro obnovu
venkova JMK – komise Vesnice roku
(starostka požádána o účast), kontrola chodníku se stavebním dozorem, zahájení práce na knize o Týnci
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s PhDr. Kordiovským a Mgr. Svobodou – ředitelem archivu v Mikulově (název
knihy „Městečko Týnec“), Sněm Svazu měst a obcí v Olomouci – starostka,
zpracování dokumentů, jednání o možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnanců, rady a zastupitelů (právní ochrana), členská schůze DSO Čistý jihovýchod,
jednání Hantály a.s. – výhled zpracování odpadů, podklady pro SÚS k převodu
pozemků a žádost na JMK
Červen
jednání s MND o opravě komunikace Luční – dohoda o opravě komunikace do 30.10.2015, fotodokumentace stromořadí Hrušky-Týnec, poslána manažerovi regionu ke kontrolnímu dni dodavatele, školení
BOZP pracovníci obce, objednán písemný seznam
probíraných témat, tvorba návrhu obecně závazné vyhlášky o plašení špačků, dohodnuta konzultace s Dozorem Brno – ministerstvo vnitra, přezkum hospodaření obce za rok 2014, jeho vyhodnocení a projednání
závěrů – auditor, zahájení pasportu veřejného osvětlení, smlouva o dílo, Rada
starostů Reginu Podluží Starý Poddvorov, jednání se zahradníkem (p. Fryčák)
o rozšíření výsadby na veřejném prostranství (zastávka, příp.u kapličky), projednání parametrů chodníku Hlavní-sever k přípravě podkladů na projektovou
dokumentaci splňující podmínky pro žádost o dotaci, výbor DSO Hrušky-Týnec –
nutné opravy a zakoupení nového čerpadla, revizní komise DSO Hrušky-Týnec,
vyjadřování k projektovým dokumentacím staveb občanů, vypracování návrhu
vyhlášky o odpadech (zákon vyžaduje
změnu vyhlášky), dětský den na Hradíšťku, čtyřdenní účast starostky v hodnotící
komisi Vesnice roku 2015 v JMK, členská schůze Regionu Podluží Ladná, Spolek pro obnovu venkova JMK starostka, výzvy k podání nabídky na knihovnu,
Valná hromada VaK Břeclav starostka, Valná hromada Hantály starostka, vítání
občánků, otevřené sklepy na Hradíšťku – vinaři, právní rozbory obecně
závazných vyhlášek 1/2015 a 2/2015
– jejich korekce a konečná úprava,
kontrolní dny chodník Hlavní, kontrola faktur – stavební dozor, výběrové
řízení knihovna, výzva k příspěvkům
do zpravodaje
Hana Zoubková
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
- Prodej části pozemků p.č. 732 a p.č. 733, k.ú. Týnec na Moravě
(nerealizováno, žadateli nevyhovovala cena podle vyhlášky)
- Prodej pozemku p.č. 741, k.ú. Týnec na Moravě
(nerealizováno, žadatel zvolil pronájem)
- Žádost o prodej pozemků p.č. 392, p.č. 393/2, p.č. 391, k.ú.Týnec a Moravě a rozhodnutí o záměru prodeje (prodej neschválen)
- Žádost o prodej části pozemku p.č. 549/1,k.ú. Týnec na Moravě a rozhodnutí o záměru prodeje (prodej neschválen)
- Žádost o převod pozemků do majetku obce – záměr převodu (bezúplatný
převod z majetku Jihomoravského kraje pro část chodníku od zastávky po
ulici Příkrá, recipročně převod pozemku pod krajnicí silnice k Tvrdonicím)
- Závěrečný účet obce za rok 2014
- Zpráva auditora o výsledku přezkumu hospodaření obce v roce 2014
(bez chyb a nedostatek)
- Účetní závěrka 2014
- Závěrečný účet Regionu Podluží 2014
- Rozhodnutí o použití rezervy v rozpočtu na vybudování knihovny
(rezerva rozpočtu činila asi 1,7 mil Kč, nová knihovna v místě kinosálu)
- Rozpočtové opatření č. 6 (2014)
- Rozpočtové opatření č. 1 (2015)
- Oprava komunikace Suchý řádek
(zastupitelstvo rozhodlo o její opravě a novém chodníku
v Juránkových uličce)
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
(omezení použití plynových děl na plašení špačků)
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
(o systému sběru, třídění….odpadů, nejedná o ceně)
- Bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce
(rozhodnutí o realizaci záměru výše uvedeném)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (hasiči)
(70 000,-Kč na výstroj a výzbroj, nová vrata na zbrojnici)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (knihovna)
(189 000,- na realizaci knihovny)
- Smlouva o poskytnutí daru RWE Gas Storage, s.r.o. (knihovna)
(200 000,- na knihovnu)
Na každém veřejném zasedání je uveden přehled jednání rady a činnosti
obecního úřadu, usnesení je vyvěšeno a poté k nahlédnutí u starostky obce
včetně celého zápisu.
Hana Zoubková
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Informace ze školy
V tomto školním roce se objevila velká novinka nejen pro nás učitele, ale
i pro rodiče a žáky. V rámci modernizace a optimalizace jsme zavedli elektronické třídní a žákovské knihy. Je to velká výhoda pro všechny rodiče, kteří
pracují na směny nebo jezdí na služební cesty, mohou z jakéhokoliv místa
a kdykoliv sledovat prospěch svého dítěte, číst vzkazy a sledovat domácí
úkoly. I když to bylo ze začátku pro nás všechny velmi náročné a nové, nakonec jsme se vše všichni naučili. Od žákovské knihy mají hesla nejen žáci,
ale i rodiče, mají přístup ke známkám, omluvenkám, domácím úkolům a komunikaci s učitelem a vedením školy. Již nemáme problém se ztracenou
nebo zapomenutou žákovskou knížkou, omluvenkami a domácími úkoly.
Mezi celoškolní akce patřily:
Projektové dny – Halloween, Andělský den, Můj oblíbený pohádkový hrdina
Sportovní akce – Běh Boba Zháněla v Hruškách, Vybíjená 4. a 5. ročníků
v Lanžhotě, Sportovní olympiáda v Sedleci
Další akce – taneční vystoupení břeclavských skupin (N.C.O.D.,
E. M. Dancers, Actiwity D.C.), Listování s Lukášem Hejlíkem, Skanzen
Strážnice, vystoupení ke Dni matek, Den dětí, dílničky.
Třídní výlety:

1., 2. a 4. ročník – Hvězdárna Brno
3. ročník – dvoudenní Praha
5. ročník – Permonium
V rámci enviromentální výchovy a výchovy ke zdravému životnímu stylu
a životnímu prostředí jsme ve škole začali třídit odpad do tří skupin: starý papír, plasty a směsný odpad a v průběhu školního roku (říjen – květen) jsme
se zúčastnili soutěže ve sběru starého papíru, kterou organizovala společnost Hantály Velké Pavlovice.
V září 2014 jsme měli společnou akci pro ZŠ, MŠ a rodiče našich dětí nazvanou „Dýňování“ - společné odpoledne pro děti a rodiče, vyráběli dýňová
strašidla a opékali špekáčky
Na konec října jsme nachystali Dušičkovou vazbu – výrobu svícnů a věnečků z přírodních materiálů. V zimě jsme měli spoustu tradičních vánočních i folklórních akcí :Mikuláš ve škole ,Lucky, Vánoční dílny…
Na jaře oslavujeme příchod jara , 20. 3. proběhlo vynášení Morany
a 30.3. byla naše škola ve strážnickém skanzenu, kde se děti seznámily se
starými velikonočními zvyky.
Také jsme se zapojili do projektu, který vypsal Jihomoravský kraj v rám11

ci environmentálního vzdělávání na školách.Šlo o úpravu školních zahrad,
kde by posloužily dětem zejména předškolního věku hrací prvky (průlezky
a houpačky z přírodního materiálu) ale i jako poznávání dějů v přírodě (budky pro ptáky, hmyzoviště, záhonky apod ).Velkou část dotovala Evropská
unie, nicméně náš projekt neuspěl, proto budeme mít zahradu bez hracích
prvků, protože ty naše již dosloužily a musí být z bezpečnostních důvodů
odstraněny.
Na naší škole funguje mimoškolní činnost v rámci kroužků, které jsou
zaměřeny na hudební výchovu – hra na zobcovou flétnu (vedoucí Mgr. Lažová), na výtvarnou výchovu (B. Helešicová), na tanec (NCOD L. Svítilová),
na jazyky (Mgr.Helešicová), na sport (K.Liptáková) a pracuje zde dyslektický kroužek na nápravu specifických poruch učení (Mgr. D. Svítilová) a logopedická náprava (Z. Kalužíková a L. Cabalová). K přírodovědnému kroužku
uvedu pár slov navíc.
Přírodovědný kroužek
Již několik let funguje na naší škole přírodovědný kroužek. V letošním
školním roce měl 14 členů. Kroužek fungoval od října 2014 do června 2015
pod vedením Mgr. M. Strakové. Cílem kroužku bylo prohloubit vztah dětí
k přírodě, pochopit nezbytnost ochrany přírody. Během vycházek jsme poznávali přírodu v okolí obce, významná místa (památný dub u kapličky). V
lese jsme se učili poznávat stromy a byliny, pozorovali těžbu dřeva a nově
vysazené stromky v lesních školkách.
Zúčastnili jsme se taky několika zajímavých exkurzí zaměřených na
přírodu:
– leden 2015 – návštěva místní čistící stanice, kde nás ochotně provedl
pan Trčka, vysvětlil nám důležitost čištění odpadních vod, předvedl nám,
jak funguje čistící stanice a odpověděl na všechny naše dotazy.
– březen 2015 – výukový program v ZOO Hodonín s názvem „Proč plazi
jazyk plazí“. Děti se zde seznámily s touto skupinou živočichů a mohly
se blíže seznámit s kontaktními zvířaty – užovkou červenou, varanem,
mnohonožkami a africkým ježkem.
– duben 2015 – návštěva Včelařského arboreta v Lužicích – beseda s ing.
Oldřichem Ištvánkem o životě ve včelím úle, praktická ukázka práce včelaře.
- květen 2015 – na ukončení činnosti kroužku jsme využili pozvání zaměstnanců lesnicko zemědělského podniku FOREST – AGRO Hrušky.
Děti zde prožily velmi zajímavé odpoledne: viděly stádečko daňků, páva,
ručně odchovaná divoká selátka, králíky, slepice, ovce, svezly se na koni
a zblízka si prohlédly traktory.
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Mateřská škola
V tomto školním roce byly otevřeny dvě třídy dopoledne, odpoledne
jedna. Provoz MŠ je od 6.30 -15.45 hod. Celkem bylo zapsáno 33 dětí.
Naši MŠ navštěvují i děti z Hrušek,1 z Kostic. Do 1.třídy naší školy
odejde 8 dětí.
ŠVP
Pracovali jsme druhým rokem podle ŠVP pro předškolní vzdělávání
s názvem POJĎTE SI DĚTI HRÁT A SVĚT POZNÁVAT. Pedagogický
tým si vytvořil na celý rok třídní vzdělávací program , který se mohl
změnit podle situace.
Zápis do MŠ proběhl 28.5.2015 , přišlo se zapsat 11 dětí. Všem žádostem bylo vyhověno.
Spolupráce probíhala s SPC Hodonín, ZŠ Týnec, Svazem dobrovolných hasičů, obcí.
Akce, které se uskutečnily: Dýňování, Divadlo Rolnička, Divadlo
s Inkou Horákovou, Pohádka o hudebních nástrojích, Bruslení pro
předškoláky, Mikulášská nadílka, Rozsvěcování ván.stromku, Karneval,Vánoční a Velikonoční dílny,Besídka/Den matek/,Divadlo Kamarádi,Vynášení Morany
Výlet – Bukovanský mlýn , Projekt N.C.O.D. -My vám ty medaile
přivezeme
Děti ze školy děkují VINAŔŮM, kteří jim darovali ke Dni dětí nanuky!
Za kolektiv zaměstnanců a dětí školy
Mgr. Dana Svítilová

Týnečtí mužáci
Sbor týneckých mužáků šíří už 30 let po okolí i blízkém zahraničí
moravskou lidovou písničku. Za tu dobu prošla sborem spousta milovníků lidové písničky. Bohužel však stále pociťujeme spíše úbytek
než přírůstek nových zpěváků. V současné době zpívá asi 12 zpěváků a je mnohdy obtížné z důvodu pracovních povinností zajistit na
vystoupení alespoň 8 zpěváků. Každý rok absolvujeme asi 10 vystoupení, což není mnoho, ale všeho moc škodí a o to raději pak vystupujeme. Vyzýváme tedy všechny, kdo mají rádi naše písničky, aby se
přidali do našich řad. Chce to jen trochu chuti, a věřte, je to krásné
a stojí to za to.
Stanislav Strmiska
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MRS, o.s. MO TÝNEC – naše revíry a péče o ně
Rybářské revíry MO Týnec Kyjovka 2/2 a Kyjovka 2E jsou součástí
cejnového pásma vod s bohatou obsádkou ryb, zejména kaprů, amurů,
cejnů, karasů, sumců, štik a candátů. Rybářsky jsou tyto vody atraktivní
a velmi vyhledávané i rybáři z jiných organizací MRS. Naší povinností,
kterou nám ukládá zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži atd., je udržovat revír a jeho bezprostřední
okolí ve stavu, který zajišťuje bezpečí všech, kteří se v revíru pohybují
vč. turistů. Musíme zarybňovat, pečovat o rybí obsádku, sledovat zdravotní stav ryb, regulovat výšku vodní hladiny, čistit revír od odpadků,
odvážet je a sekat pobřežní travní porosty.
Kyjovka 2/2 - tok řeky Kyjovky od silničního mostu ve Tvrdonicích po
most v Moravské Nové Vsi o délce 5,3 km a rozloze 2,7 ha. Zde nám
rybí obsádku ohrožují přívalové deště, které spláchnou chemikálie z polí
a kanálů do Kyjovky, kde dochází k otravě ryb a živočichů. Naposled
jsme takovou otravu řešili v květnu 2013, kdy výše škody jen na uhynulých rybách přesáhla 20 tis. Kč. Tato škoda nám byla nahrazena z havarijního fondu MRS Brno a v roce 2014 bylo vysazeno 269 ks kapra K3.
Kyjovka 2E – 4 odstavná ramena řeky Moravy:
U kopčanského přívozu - 2 ha
Po likvidaci vakového jezu na Moravě zde bojujeme s nízkým stavem
vody. Jez držel vodu od Moravské Nové
Vsi k Hodonínu v ramenech a v lesních
kanálech. Situace je žalostná, ale není
neřešitelná. Tento problém řeší vedení
MRS o.s., Inspekce životního prostředí
s Lesy ČR s.p. a Povodí Moravy s.p. Z
důvodu nízkého stavu vody, kdy dochází Kopčanský“ jez před likvidací
v tropických teplotách k rychlému prohřátí
a úbytku kyslíku, zde v současné době provádíme monitoring hladiny
vody a zdravotního stavu rybí obsádky.
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Týnecké - 1,5 ha
Na našem nejnavštěvovanějším revíru se každoročně pořádají jarní
rybářské závody, které letos proběhly ve dnech 25. 4. -26. 4. V sobotu
bojovali o nejlepší umístění dospělí - Jaroslav Úlehla zvítězil s úlovkem
kapra 60 cm před Radkem Prajkou /kapr 56 cm+cejn 28cm/ a Michalem
Babockým /kapr 55 cm/. V neděli soutěžily děti a mládež, první cenu
převzala Denisa Babocká, která ulovila kapra 47 cm, druhý byl Daniel
Hřebačka a třetí se umístila Lucie Jurniklová.
Běhůš - 1 ha
Revír byl v minulých letech méně navštěvovaný z důvodu nízké hladiny vody a špatného přístupu k vodě. Již třetím rokem se snažíme tento
stav změnit napouštěním vody přes Týnecké rameno a kvalitním zarybněním.
Černohorské - 2,5 ha
Od začátku působení naší organizace je tento revír vyňatý ze zarybňovací povinnosti a většina členů ani neví, kde se nachází. Jedná se
spíše o mokřadu, kde se drží voda jen v jarních měsících. Před dokončením regulace toku Moravy v r. 1972 sem byla velkou vodou stržena část
zeminy. Dne 30. 6. 2015 navštívila tuto lokalitu Česká inspekce životního prostředí za přítomnosti našeho člena prof. Petra Koubka za účelem
průzkumu a budoucí možnosti vzniku biotopu pro bezobratlé a obratlé
živočichy. V budoucnu by to pro nás mohlo znamenat částečné využití
pro sportovní rybolov.
Naše organizace má 169 členů včetně důchodců a dětí, kteří nemají brigádnickou povinnost. Poplatek za neodpracované hodiny není
malý, přesto se brigád účastní minimum členů a zbytek raději zaplatí.
I když se může zdát, že to organizaci vyhovuje, není tomu tak. Na brigádách pár členů odpracuje spoustu hodin při úklidu revírů, opravách
chaty a stavidel, či sečení trávy. Další čas tráví tyto stejné tváře při
prodeji povolenek, na výborových schůzích a při práci s mládeží. Přistup mnohých z nás ať už při lovu, kdy na lovných místech zanechávají odpadky, tak při brigádnické činnosti, je k zamyšlení. Při posledním
k úklidu jsme odvezli
z Týneckého a Kopčanského ramena 16 pytlů
odpadků! Tímto děkuji
Obecnímu úřadu Týnec, který tento odpad
zdarma likviduje.
Petr Zugárek,
předseda
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TJ Sokol Týnec
Milí sportovní příznivci,
jarní část sezóny 2014/2015
/2015 se
nesla ve znamení změn – sportovních i změn týkajících se
zázemí na hřišti. Jak jsme již
informovali v minulém zpraavodaji, stále pokračujeme
e
v postupné rekonstrukci ka-bin. Během jara došlo k vy-malování klubovny, vybaveníí
klubovny novou kuchyňskou
u
linkou a vybudování nové kaabiny pro rozhodčího v přední
dní
části kabin tak, abychom splňoplňovali požadavek OFS Břeclav.
v. Tím
máme zrekonstruovány všechny
chny kabiny a klubovnu. V budoucnu užž jen
pořídit
j
řídit
nový trávník a automatickou závlahu 
Sportovní výsledky v jarní části byly značně nevyrovnané. Po vysokých výhrách ve Velkých Bílovicích, které byly v té době na 2. místě,
a Lanžhotě, který se pohyboval kolem 4 místa, jsme naopak nedokázali
vyhrát s mužstvy, která byla v tabulce pod námi. To se nakonec promítlo
i do konečné tabulky, kdy jsme skončili na 12. místě se 17 body a skóre
34:74. Celá soutěž byla ale ovlivněna dvěma událostmi. V zimní přestávce se ze soutěže odhlásily Přítluky, které se tak staly prvním sestupujícím, a v posledním kole ke svému utkání potřetí v sezóně nenastoupily
Tvrdonice B. Díky tomu jim byly kontumovány všechny zápasy a byly
vyřazeny ze soutěže (tím se staly druhým sestupujícím). My jsme se
nakonec v soutěži udrželi a věříme, že do další sezóny se podaří posílit
a hrát ve středu tabulky.
Přípravka sehrála na jaře 7 zápasů, z toho 3 na domácím hřišti.
Vzhledem ke snižujícímu se počtu dětí u nás i v okolních vesnicích jsme
se společně s Tvrdonicemi a Kosticemi rozhodli oficiálně vytvořit nový
mládežnický tým FKM Podluží.
Na závěr děkujeme všem příznivcům, kteří si během uplynulé sezóny
našli cestu na hřiště a podpořili nás a zároveň Obecnímu úřadu Týnec
za finanční podporu, bez které bychom jen těžko fotbal v Týnci udrželi.
Za výbor TJ Lukáš Pretóry
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VINAŘI
Dobrý den Týnčani,
Rád bych Vás informoval o činnosti organizace Vinaři z Týnce v probíhajícím roce roce 2015.
Naše organizace se souhlasem členské schůze začala pracovat na úpravách, tak abychom splnili požadavky vyplývající ze zákona č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. I přes menší ochotu
některých úředníků se nám podařilo splnit požadavky, které sebou přinesl
nový občanský zákoník.
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 503
vzorků vín, cenu Starostky obce Týnec získal p. Martin Jůva. Tradičně pak
probíhala dražba šampiónů. Celá částka 3.800 Kč pak byla předána nadaci
Dobrý Anděl – tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se dražby zúčastnili
a přispěli na dobrou věc. Dále bych tímto chtěl poděkovat všem, kteří se
podílejí na přípravě a organizaci výstavy vín, 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 na našich webových stránkách www.vinari-tynec.cz
I letos byl Týnec na koštech v okolí velmi dobře reprezentován a to nejen
počtem vín, účastí na degustacích, ale i výsledky.
Výstava vín Týnec
Jůva Matin - Rulandské bílé - vítěz odrůdy a nejlépe hodnocené víno
z Týnce
Ing. Zugárková Petra - Frankovka rosé - vítěz v odrůdě
Hrynkiv Roman - Svatovavřinecké - vítěz v odrůdě
Výstava vín Kostice
Mgr. Netopilík Petr - Ryzlink vlašský - šampion bílých vín
Petrla Adam - Müller Thurgau - vítěz v odrůdě
Výstava vín Moravský Žižkov
Mgr. Netopilík Petr - Svatovavřinecké 2013 - šampion červených vín
Výstava vín Prietržka (SK)
Mgr. Netopilík Petr - Sauvignon - vítěz v odrůdě
Jůva Martin - Cabernet Sauvignon rosé - vítěz v odrůdě
Létal Josef - Zweigeltrebe - vítěz v odrůdě
Výstava vín Radošovce (SK)
Kudlička Stanislav - Svatovařinecké 2013 - vítěz v odrůdě
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Výstava vín Starovice
Kudlička Stanislav - Tramín červený - vítěz v odrůdě
Skokan Vít - André rosé - vítěz v odrůdě
Mazuch Milan - Dornfelder - vítěz v odrůdě
Výstava vín Moravská Nová Ves
Ing. Zugárková Petra - Frankovka rosé - šampion růžových vín
Košťál Zdeněk - Neuburské - vítěz v odrůdě
Výstava vín Mikulčice
Jůva Martin - Rulandské bílé - vítěz v odrůdě
Oblastní výstava vín Dolní Bojanovice 2015
Mgr. Netopilík Petr
- Ryzlink vlašský
- vítěz v odrůdě
- Veltlínské zelené
- vítěz v odrůdě
- Frankovka 2013
- vítěz v odrůdě.
Chci tedy poděkovat všem, kteří mají zájem vystavovat vína i mimo Týnec a jezdí na degustace. Svým přístupem pomáhají zviditelňovat Týnec.
Třetí sobotu v červnu (20.6.2015) se konala akce Otevřené sklepy.
I přesto, že počasí bylo velmi příznivé pro koštování vína, poslech cimbálové muziky, setkání s přáteli, byla návštěvnost velmi malá. Tradičně nepřišli
skoro žádní „domácí návštěvníci“. Těm, kteří přišli, bych chtěl poděkovat za
podporu. Je k zamyšlení, že i někteří členové spolku nás nepřijdou podpořit.
Myslím si, že i v dnešní uspěchané době bychom si měli najít chuť se sdružovat dokonce napříč spolky.
Taktéž jsme podpořili Dětský den na Hradišťku a to finanční částkou
2 tis Kč.
Rádi bychom Vás všechny pozvali na další naši tradiční akci, kterou je
Ochutnávka mladých vín. Budete mít opět možnost „vypnout“, v klidu u vína
si s přáteli užít předvánoční čas. Akce se koná v sobotu 12.12.2015 od 9 hodin a otevřeny budou sklepy na Malém a Velkém Hradišťku. Akce bude
tradičně spojená se zabíjačkovými specialitami, které budete mít možnost
ochutnat na místě a odnést si i domů. Tady bych chtěl poděkovat firmě Řeznictví Žůrek za spolupráci a vstřícnost.
Termíny akcí pro rok 2015/2016:
29. 8. – 30. 8. 2015 – Krojované hody „pod zeleným“
12. 12. 2015
– Ochutnávka mladých vín
5. 3. 2016
– Místní výstava vín
28. 6. 2016
– Den otevřených sklepů
Přejeme všem občanům Týnce příjemné letní dny, aby si odpočinuli na
dovolené. Všem vinařům přejeme, aby vinobraní dopadlo lépe než v roce
2014.
Vinaři z Týnce
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Plánované akce v roce 2015
Dokončení chodníku na ulici Hlavní
Pro větší bezpečnost chodců na značně frekventované Hlavní ulici obec
dokončuje nový chodník od kapličky po autobusovou zastávku - sice ve
ztížených podmínkách a užší než je běžné, avšak přesto poskytuje víc bezpečí a komfortu než chůze po silnici, což se v dnešní době stává mnohdy
až riskantní.
Pokračování chodníku
na ulici Hlavní
Pracujeme na přípravě projektové dokumentace chodníku od
zastávky po ulici Příkrá. První část
bude opravena, ve druhé části bude
pokračovat nový chodník. Řešení
situace je díky terénu místy náročné, věřme, že se najde optimální ře-

šení a obyvatelé této lokality budou mít pochopení pro bezpečnější chůzi po
novém chodníku než po silnici. Akce je připravována se záměrem podání
žádosti o dotaci koncem roku.
Knihovna
Po několik volebních období mají kandidující strany ve svých programech pořízení nové místní knihovny. V budově obecního úřadu je starý kinosál využívaný jako „nadstandardní“ skladiště.
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Koupím rodinný dům v Týnci
se zahrádkou i k možné rekonstrukci
tel. 605 982 553

Zastupitelstvo obce rozhodlo využít ho jako moderní knihovnu, jejíž předností bude kromě široké nabídky literatury také bezbariérový přístup. Cena
včetně zázemí pro knihovnici, sociálního zařízení a vybavení nábytkem
bude přibližně dva miliony, obec získala dvě dotace v hodnotě asi 400 tisíc.
Na základě výběrového řízení bude dodavatelem firma Vítězslava Prajky,
práce budou zahájeny v polovině července a předpokládané dokončení je
do konce listopadu.
Oprava opěrné zdi u školní zahrady
Zeď na školním dvoře kolem schodů do školní zahrady je nutno opravit
a zajistit její pevnost. Práci plánujeme během prázdnin, dodavatel není dosud určen, vyplyne z poptávkového řízení.
Oprava komunikace Suchý řádek a chodník do Rybář
Převážná většina komunikací v obci vyžaduje opravu z důvodu srovnání
po výkopových pracích při stavbě kanalizace, kde jsou propadlé části. Zastupitelstvo zvolilo jako první opravu od křižovatky na Suchém řádku v severní části po křižovatku na Návsi. Souběžně s tímto bude prodloužen chodník nad kulturním domem po Juránkových uličku, ve které bude vybudován
nový chodník spojující Suchý řádek od obchodu do Rybář. (Bylo rovněž ve
volebních programech).
Oprava komunikace Luční a U Hradíšťku
Jako kompenzaci zátěže vozidly MND při likvidaci sond je dohodnuta
oprava těchto částí komunikací od mostu přes Kyjovku po křižovatku nad
Hradišťkem (křižovatka se státní silnicí). Práce budou v režii MND a měly by
být provedeny do konce října.
Hana Zoubková
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Upozornění
Vážení spoluobčané, předkládám vám několik připomínek:
Obecní pozemek je v majetku subjektu „Obec Týnec“ a neznamená to,
že s ním občané obce mohou nakládat dle libosti. Vítáme každou úpravu,
která prospěje vzhledu obce. Ale vše podléhá domluvě, dohodě či povolení.
Pokud si například chce někdo na veřejné prostranství před dům zasadit strom, je třeba požádat obec o svolení. Podobně pokud chce vybudovat
chodník či vjezd ke svému rodinnému domu, je nutno obec požádat, tato
akce podléhá správnímu řízení. Úprava před vlastním domem může být sice
hezká, ale stavebník se kromě řešení nepovolené akce může dočkat nemilého překvapení, že strom-dlažba-chodník bude bez náhrady odstraněn,
poněvadž obec zde realizuje své záměry – např. stavbu nového chodníku.
Do pozemku souseda také nezasahujete a nenakládáte s ním dle své libosti.
Rádi vám poskytneme informace, jakou akci lze či nelze realizovat a za
jakých podmínek, vyhnete se pozdějším nepříjemnostem.
Podobně stavební úpravy nelze vždycky realizovat bez ohlášení či povolení stavebním úřadem. Zde se mnohdy jedná o závažný přestupek stavebního zákona, který je řešen v přestupkovém řízení a podléhá finanční
pokutě. Nejste-li si jisti, stavební úřad vám poskytne potřebné informace,
případně vám je zprostředkujeme.
Další upozornění se týká odpadu: odkládání odpadu na místa, která pro
to nejsou určená (černé skládky) a likvidace nevhodným způsobem (pálení plastů) podléhá vysokým pokutám životního prostředí. Obec má sběrný
dvůr, popelnice a nádoby na všechny druhy odpadu, provádí vlastní svoz,
na vaší žádost přistaví kontejner – využívejte prosím tohoto způsobu likvidace odpadu, neporušujte zákon a neznečišťujte prostředí své i nás všech.
Opakovaně se obracíme na majitele psů, aby je řádně zabezpečili před
únikem z domu. Psi obtěžují občany, kteří nestojí o takový kontakt, často
nahánějí strach a mohou být nebezpeční. Stalo se několikrát, že paní (i mladá maminka s dítětem) strávila nedobrovolnou chvíli na hřbitově, za jehož
plotem venku vzbuzoval její obavy zuřivě štěkající pes. Špatnou péčí o psy
je porušována obecně závazná vyhláška obce, jenže někdy nelze majitele osamoceného psa určit. Proto máme smlouvu s občanským sdružením
Dočasky.cz, které přijede na zavolání paní starostky (724 171 342), psa odchytí a majitel si ho po úhradě nákladů za odchyt a pobyt může vyzvednout.
Z důvodu bezpečnosti žádáme majitele aut, aby neparkovali na krajské
silnici v ulici Hlavní. Je tam velký provoz a stojící auta snižují bezpečnost.
Z tohoto důvodu tento problém řešíme ve spolupráci s vlastníkem komunikace.
Hana Zoubková
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Informace – negativní
Upozorňujeme vás na výskyt zlodějů. Přes horké
dny, kdy většina lidí spává při otevřeném okně, případně má špatný spánek, byly v noci na 7. července
ukradeny měděné okapy ze dvou rodinných domů.
Je dost těžké uhlídat okapy ze střechy, bohužel je
pouze nutno vzít na vědomí tuto neblahou skutečnost výskytu zlodějů, snažit se ochránit majetek
podle svých možností a být obezřetný. Případ řeší
Policie ČR.
Hana Zoubková

Informace - pozitivní
Všechny obce v okolí mají zpracovánu svou historii. Jak léta plynou,
pomalu se zapomíná, informace zabývající se historií jsou často zkresleny
a neúmyslně podávají nepravdivý obraz. Proto jsme se domluvili s historikem
PhDr. Kordiovským a ředitelem Zemského archivu v Mikulově Mgr. Svobodou, PhD., na zpracování publikace o naší obci pod názvem „Městečko Týnec“. Označení městečka náš Týnec má od roku 1384, i když listina patrně
vydána nebyla. Týnecký znak i pečeť jsou však známkou bohaté tradice našeho městečka, kde stával starobylý hrad.
V novodobém zákonodárství termín „městečko“ neexistuje, proto zůstáváme v samosprávném typu „obcí“.
Obracíme se na vás, vážení občané, s prosbou, zda byste nám mohli
poskytnout historické fotografie ke zveřejnění do této knihy. Fotky bychom
okopírovali a neporušené vrátili. Měly by být identifikovatelné – tedy mělo by
z nich být zřejmé, co představují, a období, z nichž pocházejí.
V optimálním případě by kniha vyšla koncem roku 2016.
Děkujeme za vstřícnost.
Hana Zoubková
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Aktivity naší mládeže
Pokračujeme v psaní o našich občanech, kteří jsou
něčím zajímaví. Tentokrát se zastavíme v ulici Vyhnalov,
kde u Šturců vyrůstají kluci Fialovi /roč. 1997 a 1998/. Že
jim o něco jde, zjistila paní starostka, když jeden z nich
přišel na obecní úřad požádat o povolení používat týnecký znak na tričku při atletických závodech. Chce závodit „za Týnec“, což je potěšující.
Oba chlapci chodili v Týnci do školy až do 4. třídy,
pak odešli na ZŠ Slovácká, která je pověstná sportovní
třídou se zaměřením na atletiku. Starší Dan už v 8. třídě
začal běhat delší tratě, v 9. třídě se zúčastnil republikového finále Poháru rozhlasu základních škol v Plzni, kde závodil na 1500 m,
vyhrál, stejně jako závod na 3000 m, kde byl opět nejlepší v republice. Byl registrovaný v atletickém oddíle v Břeclavi, což mu moc nevyhovuje, protože chodí
na obor s maturitou v Brně. S břeclavským oddílem moc nevychází, závodění
ho baví a oddíl ho málo nominuje, rád by přestoupil do brněnské Moravské
Slávie. Na závody se hlásí sám, nebo závodí za školu v Jílové ulici. Trénuje
pod vedením Jana Kohuta z Blanska, nyní o prázdninách spíše pod dálkovým
vedením.
Za současnou školu, kde ukončil 1. ročník, závodil v soutěži středních škol
v běhu na 3000 m, reprezentoval i v Polsku. Jeho snem je překonat rekord na
této trati, který je 9,15 min. Trať na 10 km absolvoval 7. časem v republice, jeho
bratr Andrej 8. časem v republice ve své kategorii.
Andrej studuje v Boskovicích, v 9. třídě skončil 5. v republice v klubové soutěži a 7. v republice v běhu na 3 km, v půlmaratonu měl 3. čas v republice. Také
by rád přešel do Brna.
Oba teď o prázdninách běhají hlavně v lese,
někdy za doprovodu otce, ten ovšem jede na
kole. Trénují poctivě, protože mají velké plány –
vyhrávat závody, dokonce i půlmaratón, chtěli by
zkusit triatlon, ovšem už za muže. Chodí na brigády a moc volného času jim nezbývá. Proto jim
přejeme, ať se jejich sny vyplní / i ten o republikovém vítězství v juniorech/ a donesou vítězně tričko se znakem Týnce do cíle co možná nejčastěji.
Z rozhovoru s Danem Fialou sepsala Věroslava Hesová
Mezi našimi spoluobčany jsou i další s nevšedními koníčky, zájmy, neobvyklými druhy sportu, kde třeba dosáhli rovněž úspěchů. V příštím čísle přineseme
opět zajímavosti o jejich obdivuhodných aktivitách.
Hana Zoubková
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Přejeme všem krásné slunné léto s pár kapkami osvěžujícího deště
a pěknou dovolenou.
Za zastupitelstvo obce
Hana Zoubková
František Čech
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