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Vážení čtenáři,
jako obvykle vám předáváme zpravodaj s přehledem činnosti obecního úřadu, realizovaných akcí a současných aktivit obce.
Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Programy rady obce
Červen - konec
Faktura za provedené práce na chodníku Hlavní, výsledek výběrového řízení „Knihovna Týnec – Klub dětských čtenářů“, výběr zhotovitele
Červenec
Žádost o výpůjčku prostor autobusové zastávky (vinaři), revizní zpráva ZŠ a MŠ Týnec, výpůjčka WC Hradíštěk, faktura za provedené práce na autobusové zastávce (132 445,-Kč), faktura za provedené práce
na chodníku Hlavní (825 919,-), výsadba u autobusové zastávky, plocha
u kostela, cenová nabídka na technický dozor investora knihovny, výsledek výběrového řízení opravy komunikace Suchý řádek, rozpočtové
opatření č. 2, otázka nutnosti stavebního dozoru na opravu komunikace Suchý řádek, návrh na vyřazení majetku 2015, žádost o vyčištění
studny, žádost o souhlas s umístěním optického závěsného kabelu,
úhrada faktury za sečení, úhrada faktury za právní služby, chodník
v Juránkových uličce, úprava archivu OÚ, meziobecní spolupráce – řešení bezpečnosti obcí, přísedící okresního soudu, autobusová zastávka
Srpen
Žádost o povolení použití znaku obce (na reprezentaci), rozpočet na
opravu opěrné zdi ve škole, knihovna – injektáž stěny, výměna dveří
v interiéru OÚ, cenové nabídky na alarm v knihovně, nepovolený výkop
kanalizace na Malém Hradíšťku, typ podlahy v knihovně, možnost příspěvku společnosti Klement, a.s. na chodník, zvážit vyhlášku o rušení
nočního klidu, darovací smlouva Agromoravia, darovací smlouva Likomstav, darovací smlouva Klement a.s., darovací smlouva Prajka, smlouva o dílo – zimní údržba komunikací, úhrada opravy archívu OÚ, úhrada
injektáže vnitřních zdí OÚ, rozpočet na vstupní dveře OÚ, úhrada prací
na komunikaci Suchý řádek, smlouva o přezkumu hospodaření obce
2015, rozpočtové opatření č. 3, žádost o zachování schodů na Suchém
řádku, žádost o povolení stříšky nad vchodem RD, cenová nabídka na
podlahu knihovny, cenová nabídka na opravu oken, obecně závazná
vyhláška o ochraně nočního klidu, výhled spolupráce s Policií M.N.Ves
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Září
Nacenění jevištní techniky, vyúčtování ozvučení kostela, žádost o projednání koupě pozemku, žádost o souhlas s trasou telekomunikačního
kabelu, žádost o povolení užívat KD (NCOD), kontejnery u Jednoty
COOP, faktura za další opravy OÚ, faktura za opěrnou zeď na dvoře ZŠ
a MŠ, faktura za přeložku vedení a stožárů veřejného osvětlení Hlavní,
faktura za hody – Zlaťulka, vyúčtování předhodového zpívání a faktury,
cenová nabídka na regály do archivu OÚ, soupis prací za dokončené
práce chodníku Hlavní, soupis prací za komunikaci Suchý řádek, rozpočtové opatření č. 4, žádost KSČM o náhradní plochu na umístění vývěsky
(budou podány návrhy), program zasedání ZO, PC pro hasiče, výběr
podlahové krytiny do nové knihovny, souhlas s trasou telekomunikačního kabelu, rozpis využití KD, žádost o vybudování parkovacího místa
u RD v Rybářích (schváleno, je to mimo vozovku u rodinného domu),
cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci (chodník Hlavní sever
– žádost 20 tis.), cenová nabídka kuchyně (zázemí knihovny – 23 tis.),
žádost o stanovisko ke ztrátě dvou „pivních setů“ (skládací stoly a lavice – vinaři – pro další zapůjčování nutno ztracené vrátit nebo nahradit)
Říjen
Žádost Spolku neslyšících Břeclav o dotaci (neschváleno), návrh výsadby kolem zastřešené autobusové zastávky (21 540,-Kč), chodník
Luční (rozhodnuto nahradit starý novým), rozpočtové opatření č. 5, inventury, návrh na vyřazení majetku, provozování ČOV (zvažování možnosti provozu společností VaK Hodonín), vyhláška o ochraně nočního
klidu, výběrové řízení na akci „Vegetační úpravy v intravilánu obce
Týnec“, vyhodnocení hodů 2016 - chasa, žádost o odkup pozemku- nedoporučeno (pro stavbu RD, nejsou tam sítě), babybox (příspěvek), komise k otevírání obálek výběrového řízení na výsadbu zeleně, právní
služby (oslovení právníka) , zplnomocnění zastupování na Valné hromadě MAS (místostarosta), rozhodnutí o přidělení zakázky „Vegetační
úpravy v intravilánu obce Týnec“ (firma Sarahs s nejnižší cenovou
nabídkou 237 tis., dotace 80%), technický dozor investora na výsadbu
zeleně na Hlavní ulici (Ing.Matějka)
Listopad
Záměr školy k vybavení školní zahrady, žádost o souhlas s parkovacím stáním U Hradíšťku mimo silnici u rodinného domu), žádost o odstranění stromů (bříza, smrk, břehové porosty), příspěvek na babybox,
dořešení formy zákazu stání na Hlavní, technický dozor investora akce
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„Vegetační úpravy v intravilánu obce Týnec“, cenová nabídka malby
zasedací místnosti, návrh rozpočtového výhledu 2017 – 2019, úhrady
faktur (knihovna, kanalizace z knihovny, interiérové dveře v OÚ, omítky,
elektrorozvody), návrh rozpočtu na rok 2016, Dodatek k SOD 018/2014
- dokončení chodníku Hlavní, obecní vyhláška o místním poplatku za
odpad, rozpočtové opatření č. 6, žádost o prodej vyřazených regálů,
žádost o prodej starých dlaždic, projektová dokumentace na opravu
komunikace Rybáře pro dotaci, žádost o povolení k likvidaci stromu
(Brodidlo), malba zasedací místnosti
Prosinec
rozhodnutí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na výsadbu
zeleně na Hlavní, žádost o odkup dřeva (z ořezu akátu), žádost o připojení ke kanalizaci na Luční (neschváleno – žádost byla těsně po
pokládce nového asfaltu), záměr školy na vybudování přírodního hřiště
v zahradě školy (bude upřesněno a znovu projednáno)

Činnost OÚ
Červenec
Závěry ZO, stěhování věcí z kinosálu a archivu, jednání s vinaři
o vystěhování skladu bývalého
obchůdku a postupně i z obchůdku, práce na chodníku Hlavní,
komunikace s MND ohledně stavění věže na Sportovní – dopravní
značení, bezpečnost občanů, Jablonové Sviatky Pomoravia, členská schůze DSO Hrušky-Týnec, kontrolní den stromořadí Hrušky-Týnec
– poslány fotky vadných stromů, členská schůze DSO Čistý Jihovýchod,
schůzka s MND – informace o zahájení prací na Sportovní a podmínky,
Brno JMK – podpis smlouvy o dotaci na knihovnu, Rada starostů Regionu Podluží Nový Poddvorov, schůzka k meziobecní spolupráci Lanžhot,
hasiči fotbal s HZ Sekule, smlouva o dílo G-Mont (vrata na hasičárnu),
posláno upozornění občanům na Suchém řádku k opravě komunikace,
odeslání lipového květu na čaj Regionu Podluží – dárkové balíčky, projednání internetového spojení NEOS, příprava místností na archiv OÚ,
konzultace k technickému dozoru investora na komunikaci Suchý řádek,
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zahájení opravy komunikace Suchý řádek, předání stavby – knihovna, stížnost občanky na hluk MND v průběhu
dne, pohřeb týnecké občanky, zahájení
prací na archivu OÚ (z bývalého skladu obchůdku) a knihovně (z kinosálu),
řešení
zabezpečení úřadu (alarm)
a příprava na zabezpečení knihovny,
odstranění herních prvků ze školní
zahrady podle závěrů revize, vyčíslení
škody vyhořelých kontejnerů a podání
na policii (teprve teď se řeší), posouzení opěrné zdi na školní zahradu – p.
Prajka, žádost na KVS o šetření týraného zvířete – pes, práce na knihovně
a Suchém řádku – průběžné kontroly,
kontrolní dny 1x týdně, přesun techniky
MND ze Sportovní, prostranství upraveno, nepovolená akce na Malém
Hradíšťku – zahájení výkopů černé stavby kanalizačního řadu s přípojkami – zastaveno, nabídka výsadby zeleně v obci – firma, návrh tvaru
ostrůvku na Návsi, označení, přesun sloupu veřejného osvětlení, návrh
řešení ostrůvku u Dvořákového, smlouva o výpůjčce WC – poslána
vinařům k projednání a podpisu, posouzení vlhkosti zdiva v knihovně
– odborná firma, výstup i návrh řešení, zpracuje, objednána i do šatny
školy, správní řízení občan (kanalizační přípojka - zahájení), ČRo Brno
– vysílání z Týnce – paní Benadová (recept, týnecké nářečí), upozornění na poškozený sloup rozhlasu ve Vyhnalově – p.Fic zlikviduje

Hlavní činností v tomto období je spolupráce s dozorem a firmami na
přestavbě kinosálu v knihovnu se sociálním zázemím, rozšíření archivu
na OÚ a opravě komunikace Suchý řádek.
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Srpen
Žádost o prodej pozemku na
stavbu RD (pozemek v pronájmu Agromoravie), jednání s firmou provádějící relikvidaci sondy
o možnosti příspěvku na chodník
v obci, dokončení smlouvy o výpůjčce WC na Hradíšťku – připraveno k podpisu vinařů, oprava opěrné zdi ve školní zahradě,
dokončení budoucího archivu na
OÚ (elektrorozvody, hydroizolace,
vymalování, svítidla) posouzení
existence schodů v opěrné zdi
na Suchém řádku, řízení o odstranění stavby na ulici Sportovní,
projednání možností příspěvků
na hody pro chasu (Agromoravia, Likomstav, Prajka, Klement),
příprava smluv, pohřeb bývalé občanky Týnce, Vesnice roku
2015 JMK Rudka (předávání ocenění, starostka), jednání s Policií
ČR – dopravní značení Hlavní (zákaz stání), parkování u parku a pod
hřbitovem, konzultace varianty podélného stání u Hlavní, Policie ČR –
pořádek v obci, výhled, zatoulaný pes - Dočasky, útulek Bulhary, Státní
veterinární správa – kontrola chovu psa (hlášeno zanedbání péče),
spolupráce s chasou na přípravě hodů, Policie Městyse M.N.Ves – vý-
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hled spolupráce, pokládka asfaltu Suchý řádek , stavění máje, řešení
dispozic knihovny – interiér, možnosti vchodových dveří, osamocený
pes – Dočasky – majitel zaplatil a vyzvedl si ho z útulku, nabídka práce
na Policii ČR, návrh veřejnoprávní smlouvy s M.N.Vsí ohledně řešení
bezpečnosti v obci – Policie Městyse M.N.Ves, kontrolní den knihovna
a Suchý řádek, montáž vrat na hasičskou zbrojnici, přípravy na hody,
hodový víkend a pondělí, úklid po hodech
Září
zahájení školního roku
a vítání dětí ve škole starostka, projednání skladby
regálů v knihovně, kontrolní
den chodník Hlavní, Suchý
řádek, knihovna, přátelské
fotbalové utkání „Krupicaklan“x“Vinné mušky“, prezentace
Geoportálu, posouzení plotu p.Píže Hlavní, Rada starostů Regionu Podluží Lanžhot,
jednání s Klement, a.s.: přislíben finanční příspěvek na chodník, zahájena oprava komunikace Luční, porada starostů Břeclav v rámci „Meziobecní spolupráce“ – bezpečnost, akční plán (z naší strany sděleno, že
jsme schválili veřejnoprávní smlouvu s Moravskou novou Vsí o policii),
zápisy ZO, SDH schůze - vyplnění listin pro registraci do Prahy, upozor-
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nění vinařům na nepřevzatou smlouvu o WC, vystěhování beden z OÚ,
příprava fotek do kalendáře 2016 Regionu Podluží, kontrolní den Suchý
řádek, knihovna, zápis a závěry ZO, pohřeb občanky (p.Blažejová), PC
pro hasiče – objednávka, správní řízení občan (přípojky), seminář dotace, předání pasportu osvětlení obce, kontrolní den knihovna, kontrola
opravy komunikace Luční, oprava překopu Psí ulička, poškození značky
přednosti v jízdě (Juráčkova ul.) - pachatel určen, jednání s Povodí Moravy, přislíbeno vyčištění koryta Kyjovky (letos), konzultace VaK, pohřeb
občana (O.Nešpor), objednávka provedení dopravního značení u fy Signex (zákaz stání Hlavní, označení přednosti v jízdě K Valům), jednání
o komunikaci K Valům - SÚS – doplňující otázky převodu, redakční rada
Zvony Podluží, projednávání termínů hodů v obcích a možnosti našeho
srpnového termínu v roce 2016 (nepodařilo se, sorry..), předání dodatku
k pasportu osvětlení v Týnci, dopis na JMK – žádost o opravu komunikace, konzultace s JMK, odsouhlasení dopisu, odeslání, jednání s VaKem
Hodonín – kanalizace, prohlídka ČOVky a čerpacích stanic, údaje o provozu, stočné a jeho kalkulace
Říjen
Rada starostů Regionu Podluží Mor.Nová Ves (mimo jiné
i projednávání termínů hodů
v okolních obcích), konference
o možnostech dotací, konzultace
projektu chodník Hlavní sever-dohoda termínu v Praze na státním fondu dopravní infrastruktury, příprava výběrového řízení
na výsadbu zeleně na Hlavní a jehličnan na Návsi, jednání se starostou
M.N.Ves o spolupráci s obecní policií, podpis smlouvy – bude poslána
na JMK ke schválení, kontrola Luční, stavební úpravy OÚ – knihovna, archiv a chodba úřadu, Rada starostů Regionu Podluží, práce v knihovně
probíhají i o sobotách, řešení žádosti o opravu krajské silnice s nabídkou
spolufinancování a následného převodu do majetku obce – SÚS, JMK,
řešení zákazu stání na Hlavní a jeho variant – Signex, dopravní policie, správní řízení občané – sjezdy, uložení sítí do obecních pozemků,
projednání vyjádření SÚS a JMK k chodníku Hlavní- sever, požadavky
stavebního úřadu, žádost (urgence) na JMK o projednání smlouvy o právu provést stavbu, žádost (urgence) o projednání na ZO JMK převodu
pozemků do majetku obce, forma územního řízení a stavebního povole8

ní, Lesy ČR – pozemky ke směně (okolí fotbalového hřiště) - možnosti,
Spolek pro obnovu venkova JMK Brno – starostka, konzultace na ředitelství JMK a odboru dopravy JMK ohledně pozemků k chodníku Hlavní
– sever, revize prvků na Hradíšťku – člen ZO Frant. Melichar, příspěvek
do Zvonů Podluží – Hesová, Praha Státní fond dopravní infrastruktury
starostka – konzultace žádosti o dotaci na chodník Hlavní-sever, MAS
Dolní Morava Valná hromada – místostarosta, o Státním svátku se pracovalo na knihovně i na komunikaci Luční a U Hradíšťku, nabídka energií
(elektronické aukce), správní řízení občané (stavebníci), výběrové řízení
na výsadbu zeleně Hlavní a stromu na Návsi
Listopad
Doplnění
podkladů
k územnímu řízení na chodník Hlavní – sever, Rada starostů Regionu Podluží Lužice, dokončovací práce na
knihovně, kontrola knihovny
před předáním (nedodělky),
Rada starostů Břeclav, práce
na komunikaci Luční, vyjadřování k žádostem a stavbám občanů, správní řízení
občanů, předání knihovny,
prohlídka čp 40 – nutná demolice a pro ni projektová dokumentace pro demoliční řízení, konzultace stavu komunikace Rybáře-doporučena oprava - pokusíme se o využití
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, životní prostředí-projednání
kácení břehového porostu, možnost vánočního varhanního koncertu
– povoleno, správní řízení odstranění stromů, příprava podkladů ke kolaudaci knihovny, příprava obecní vyhlášky o poplatcích za odpad, konzultace s Dozorem Brno, odeslání návrhu vyhlášky k vyjádření, smlouva
babybox - příspěvek na pořízení, zabezpečení podpisů účastníků řízení
na veřejnoprávní smlouvu pro územní rozhodnutí k chodníku Hlavní (občané – všichni vlastníci dotčených pozemků a správci sítí), posouzení
možností a plánu akcí pro dotace 2016- kromě chodníku Hlavní také
komunikace Rybáře, bezdrátový rozhlas, jednání s JMK ohledně převodu dvou malých pozemků pro chodník Hlavní sever, slavnostní ukončení
asanace ropných vrtů – Mikulčice, kácení a následné stavění vánočního stromu, Dívčí vínek, podklady k závěrečné zprávě dotací na knihov9

nu, dohoda s právníkem JMK
o možnosti uzavření smlouvy o právu provést stavbu
chodníku Hlavní-sever (než
budou pozemky převedeny
do našeho majetku, bude pro
stavební řízení stačit písemná dohoda), správní řízení
napojení rodinného domu na
komunikaci zřízením sjezdu,
Brno JMK – podpisy a osobní
převzetí smlouvy o právu provést stavbu chodníku Hlavní- sever, další
podklady pro žádost o dotaci na chodník Hlavní
Prosinec
Rada starostů Regionu Podluží Prušánky, projednání hranice obecních pozemků a jejich vytýčení, výsadba stromů na ulici Hlavní (dotace
ze Státního fondu životního prostředí), stavební řízení novostavba rodinného domu, členská schůze DSO Čistý Jihovýchod (kompostárna),
podklady pro projekt opravy komunikace Rybáře a pod kulturním domem – příprava pro žádost o dotaci, příprava předvánočního koncertu,
koncert Mistříňanky, podpisy účastníků řízení na Veřejnoprávní smlouvu
o provedení stavby chodníku na ulici Hlavní – sever (od zastávky k;
ulici Příkrá). žaluzie do knihovny, žádost o kolaudaci knihovny, žádost
o kolaudaci chodníku Hlavní, příprava zpravodaje, příprava podkladů
pro smlouvu o poskytnutí dotace na zeleň (ulice Hlavní), vytýčení a narovnání hranic katastru pod
vinohrady, členská schůze
Regionu Podluží v Týnci, vinaři – zabijačka na Hradíšťku,
členská schůze DSO HruškyTýnec, kontrolní den výsadby
zeleně na Hlavní, Spolek pro
obnovu venkova JMK Brno
starostka, darovací smlouva dvou malých pozemků
(celkem 14 m2) pro chodník
Hlavní - JMK starostka, „matičky“ u paní starostky
Hana Zoubková
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

závěrečný účet DSO Hrušky-Týnec za rok 2014
smlouva o zřízení věcného břemene (NN)
přísedící Okresního soudu v Břeclavi
Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4, 5, 6
Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce
Projekt bezpečnost v území SO ORP Břeclav (správní obvod obce s rozšířenou působností)
Veřejnoprávní smlouva s Městysem Moravská Nová Ves (obecní policie)
Návrh rozpočtu na rok 2016
Poskytnutí dotací spolkům a sdružením
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
Rozpočtový výhled 2017-2019
Návrh rozpočtu sociálního fondu
Obecně závazná vyhláška 3/2015 (o místním poplatku za odpad, výše
zůstává)
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Stanovy spolku MAS Dolní Morava
Záměr směny pozemků s Lesy ČR

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
Základní škola má v tomto školním roce 55 žáků a to pět ročníků ve
čtyřech třídách. V současné době máme ve škole individuálně integrované
dvě žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami. Dívky pracují podle individuálního vzdělávacího programu, který je vypracován s ohledem na jejich
speciální vzdělávací potřeby. Žákyně ale v co největší míře spolupracují se
třídou – ve výuce i o přestávkách, účastní se všech školních akcí a výletů.
Ve třídě s integrovanými dívkami pomáhá s výukou asistent pedagoga.
Základní škola naplňuje svůj Školní vzdělávací plán, kde významnou roli
mimo jiné hraje i tzv. Environmentální výchova (EVVO) tzn. vzdělání a osvěta ve smyslu rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných vztahů
mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení
nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně
a zlepšování životního prostředí.V součinnosti s ŠVP na naší škole proběhly od začátku školního roku tyto akce zaměřené na EVVO a prevenci
sociálně-patologických jevů:
Folklor a lidové tradice :
- Dýňování – společná akce rodičů a dětí (podzim)
- Dušičková vazba
- Mikuláš
- Lucky
- Vánoční dílny
- Předvánoční posezení ve třídách s vánočními zvyky
Přírodní vědy :
- Sexuální výchova pro žáky 3.,4.,a5.třídy
- Návštěva mobilního planetária pro žáky MŠ a ZŠ
Ekologie :
- Již druhým rokem se účastníme soutěže ve sběru starého papíru, kterou
organizuje společnost Hantály Velké Pavlovice
- Třídění odpadu ve škole - celoročně
Přírodovědný kroužek na škole funguje již několik let. Děti se seznamují
s přírodou a památnými místy v obci a okolí, letos jsme se již dvakrát zúčastnili výukového programu v ZOO Hodonín, tentokrát o zvířatech, se kterými
se děti běžně nesetkají, další dvě exkurze jsou naplánovány jaře 2016.
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Další kroužky,které na škole působí, jsou angličtina, hra na flétnu, dyslektický kroužek a v rámci školní družiny sportovní kroužek.
V letošním roce jsme se zúčastnili některých soutěží,jako např . Běh
Boba Zháňala v Hruškách
A vědomostní soutěže Zlatá sova v Moravské Nové Vsi pro čtvrté ročníky
ve všeobecných znalostech, kde jsme získali pěkné umístění :
2. místo: Píža, Linhart, Michlovský
3. místo: Boleslavová, Kotásek, Slámová
Nově je zařazeno do vzdělávacího plánu jako nepovinný předmět náboženství.
Školní družina má celkem dětí 46
V rámci ŠD se děti mohou rozvíjet výtvarně a pohybově, hudebně. Snažíme se děti učit samostatnosti a kolektivnosti. Také dbáme na čistotu práce
a toleranci. Veškerá činnosti v ŠD je dobrovolná, takže je někdy těžké do
činností všechny děti zapojit. Snažíme se využívat přírodního materiálu,
rozvíjet fantazii. S dětmi chceme chodit co nejvíce ven, převážně na vycházky hlavně na Hradíštěk, školní dvůr, kopec, kde pro děti chystáme týmové hry, bojovky...
V letošním roce jsme rozjeli s dětmi celoroční hru pod názvem „Cesta
vzhůru“, kdy děti dobrovolně plní různé úkoly, sbírají razítka a poté hru společně zhodnotíme a děti odměníme.
MŠ je i tento školní rok dvoutřídní s celkovým počtem 33 zapsaných dětí.
Děti jsou rozděleny podle věku a to od 2,5 – 4 let a od 4,5 – 6 let. Naši školku
navštěvují i děti z Hrušek .O děti se starají 3 paní učitelky. Od příštího roku
nás čeká předškolní oddělení, které bude součástí povinné školní docházky.
Naplňujeme náš ŠVP i tím, že se účastníme různých akcí. Od září jsme
například v naší školce zhlédli Hudební divadlo Cuk a Kuk z Brna, pak mobilní planetárium ,dále nás navštívilo Divadlo Rolnička z Hodonína a 4.12.
k nám přišel na návštěvu Mikuláš a čert. Rovněž nechybí ani posezení u vánočního stromečku.
Poděkování dětí za finanční sponzorský dar patří jako každoročně Agromoravii Mor. Nová Ves
Dále nám letos přispělo Vinařství Marcel Klimeš z Hrušek a Stavební
firma Josef Martuška a Řeznictví Žůrek.
Ještě jednou všem sponzorům moc děkujeme,stejně tak už tradičně děkujeme paní starostce ,která je dobrou duší naší školy. Spolupráce s ní i zastupitelstvem obce si opravdu velmi vážíme,přejeme všem hezké Vánoce
a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016.
Mgr.Dana Svítilová za kolektiv žáků a pracovníků školy
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Něco o knihovně
Mnozí z vás využili první adventní neděle a slavnostního rozsvěcení
vánočního stromečku k návštěvě nově otevřené knihovny v konečně důstojném prostředí. Velké prostory bývalého kina v budově obecního úřadu,
které už tak dlouho sloužily jako nadstandartní skladiště, během 2 měsíců
se nemalým nákladem obce i z dotace JMK a grantu RWE Gas Storage
proměnily v prostorný světlý sál. Dříve natlačené svazky mají nyní dost místa, stejně jako čtenáři. K dispozici jsou 3 stolky s počítači pro veřejnost a čtenáři se k regálům už nemusí prodírat, mají k dispozici 20 míst k posezení.
Pro děti jsme pořídili malý stoleček. Knihovna má vlastní WC, místnost na
úklidové prostředky, sklad na materiál. Protože počítáme s různými akcemi, přijde vhod malá kuchyňka. Zatím se zabydlujeme, ale už každý ocenil
vchod bez schodů, kam je možné vjet i s kočárkem. Proto zveme k návštěvě nejen maminky, ale i seniory. K dispozici jsou časopisy pro zahrádkaře
a vinaře a dostatek stolů i židlí, abyste si v klidu mohli prostudovat, co vás
zajímá, vstup je pro každého i bez registrace. Registrace, kdy si můžete vzít
čtení domů, stojí 25 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč pro ostatní na celý rok,
pokud vše včas vrátíte. Knihovna je otevřena v pondělí od 16 do 19 hod.
a ve čtvrtek od 17 do 19 hod.
Srdečně vás zve knihovnice Mgr. Věroslava Hesová
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Týnečtí mužáci
oslavili letos třicáté výročí svého vzniku.
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Folklorní krúžek Pohárek
Letošní sezóna se rozběhla závodní rychlostí a to vlastně už v lednu, kdy jsme otevřeli přípravku a přihlásilo se nám 13 nových nadšenců
především z osmých tříd, z obcí Týnec, Lanžhot, Tvrdonice, D. Bojanovice, Mikulčice a Mor. Nová Ves. Děcka jsou opravdu šikovná a od
května už s námi vystupují. Nicméně první letošní vystoupení proběhlo
hned začátkem dubna na Velikonočním jarmarku v Mikulově. Ta další
byla už společně s přípravkou - v Moravské Nové Vsi na Dni řemesel,
v Hruškách k Svátku matek, na hanáckoslováckých slavnostech „Kraj
beze stínu“ v Krumvíři a na Národopisných slavnostech ve Tvrdonicích. 20. června jsme si střihli hned dvojvystoupení - první v Dubňanech s místním souborem Dúbrava, pak následoval rychlý přejezd do
M. Žižkova, kde jsme zatančili na Setkání stárků.
Začátkem prázdnin nás čekalo 3 denní taneční soustředění v Sekulách, abychom se řádně připravili na další šňůru našich veřejných prezentací. Ta začala Předhodovým zpíváním v Moravské, Mikulčicích
a Týnci, navazoval Folklorní festival ve Valticích, na podzim potom Vinobraní v H. Bojanovicích, Svatomartinská slavnost ve V. Bílovicích
a V. Pavlovicích. První adventní neděle rozjela naše (jak my s oblibou
říkáme) vánoční turné v Týnci, Hruškách a M. Žižkově.
Náš soubor se opravdu nenudí! Letošek byl plný tanečních akcí a už
nyní máme další nabídky na rok 2016 - a my jsme za to rádi. A tak stále
něco nového nacvičujeme, docvičujeme a secvičujeme, a i když je to
někdy náročné, tak se u toho bavíme, protože bez dobré nálady by to
ani nešlo.
Jelikož máme stále mnohem víc děvčat nežli chlapců, rozhodli jsme
se, že tentokrát zkusíme oslovit jen mužskou část populace.
Tato výzva je určena pro kluky od 13 let: Tak kluci NEVÁHEJTE, už
se konečně OSMĚLTE a PŘIJĎTE mezi nás! My vás NEKOUSNEM!
Zkoušky nám začínají v druhé polovině ledna 2016. Info podá každý člen Pohárku nebo na facebooku webstránek souboru www.fkpoharek.unas.cz
ZA FOLKLORNÍ KRŮŽEK POHÁREK VÁM PŘEJEME ROZZÁŘENÉ A PROVONĚNÉ VESELÉ VÁNOCE A V PŘESTUPNÉM ROCE
2016 PEVNÉ ZDRAVÍ A RADOSTNÝCH VŠECH 366 DNÍ.
manželé Kobzíkovi
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Rybáři
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás stručně informoval o činnosti MRS, o.s. MO Týnec v téměř uplynulém roce 2015. Rok pravidelně zahajujeme prodejem
členských známek a povolenek, v březnu se uskuteční členská schůze
a v dubnu rybářské závody, o kterých jsem se zmínil v minulém čísle
zpravodaje. Brigádnickou činností se opravovala chata a přístřešek u Týneckého ramena a vybudovalo se nové stavidlo mezi prvním a druhým
úsekem rybochovného zařízení, které bylo po letnění opět napuštěno
a zprovozněno.
Dne 3.10.2015 se ve Velkém Meziříčí uskutečnil VIII. sjezd MRS, o.s.,
kterého se za naši MO zúčastnili delegáti p. Petr Zugárek a p. Jiří Kaňa.
Hlavním bodem jednání byla změna názvu našeho občanského sdružení
vyplývající z novely Občanského zákoníku. MRS bude dle stanov spolek
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným KS V Brně. Naše organizace
bude užívat název MRS, p.s. /pobočný spolek/ Týnec. Tím nám nastává
spousta povinností se změnou veškerých dokumentů u všech institucí,
razítek, formulářů, tiskopisů atd.
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Již XIII.výlov našeho rybochovného zařízení, který probíhá tradičním způsobem, se letos uskutečnil v sobotu 31.10.2015. Vždy
se setkáme s velkým zájmem občanů, kteří se přijdou na tuto akci
podívat, pochutnat si na smažené
či uzené rybě a využijí nákupu
čerstvých ryb.
K činnosti rybářského kroužku bych zmínil turnaje v rybolovné technice, kterých se pravidelně účastníme. Na letošním turnaji, který se konal
v sobotu 28.2.2015 v tělocvičně základní školy v Hodonicích, obsadil v kategorii žáků druhé místo Filip Sirotka a v kategorii žákyň se Sandra Hájková umístila na třetím místě. Týnec zastupovalo 6 závodníků. Dále jsme
se zúčastnili turnaje ve Velkých Pavlovicích, kde naši závodníci skončili za
stupni vítězů. Letos se nám, bohužel, nedařilo na svazovém kole soutěže
Zlatá udice, které se konalo dne 6. 6. 2015 ve Velkých Pavlovicích. Na
soustředění dětí a mládeže ve dnech 18. 7 . - 25. 7. 2015 jsme zavítali
na Dalešickou přehradu-Stropešín . Pod vedením P. Zugárka a J. Kaně
se 10 dětí zdokonalovalo v rybolovné technice, rybářských dovednostech
a užily si i při zábavných hrách a soutěžích. Děkujeme tímto za poskytnuté finanční prostředky od OÚ Týnec, díky kterým se těchto soutěží a soustředění mohou děti účastnit. Rybářský kroužek se koná každý pátek od
16:00 h v ZŠ Týnec, všichni zájemci jsou vítáni!
Termíny prodeje členských známek a povolenek pro rok 2016:
- Dne 9. 1., 23.1., 6.2., 20.2., 27.2. 2016 v Kavárně u Melišů od 17.00
h.
- Členská známka dospělí a mládež 16-18 let - 400 Kč, mládež do 15
let - 200 Kč
- Zápisné dospělí a mládež 16-18 let - 1 000 Kč
- Povolenka: roční - 950 Kč, poloviční - 500 Kč, mládež - 300 Kč
PŘIPOMÍNÁM, ŽE TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ POVOLENKY A VYPLNĚNÉHO SUMÁŘE JE DO 15. 1.2016! Sběrný box bude v Kavárně
u Melišů!
Na závěr bych rád poděkoval výboru a KRK za obětavou práci a také
aktivním členům, kteří se nedílnou součástí podílejí na chodu organizace
účastí na všech akcích a brigádách. Přejeme všem Vánoce plné klidu
a pohody, chutného kapříka na štědrovečerní tabuli a v novém roce pevné zdraví, štěstí a spokojenost! Petrův zdar!
Petr Zugárek, předseda
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TJ Sokol Týnec
Milí sportovní příznivci,
pět
dění v naší organizaci bylo v tomto roce opět
různorodé. Dále se snažíme o postupnou re-konstrukci kabin tak, aby jejich stav v rámci
možností odpovídal dnešní době a hostující
týmy se u nás cítily dobře. V současné době
máme již kompletně zrekonstruovány vnitřní
prostory v celých kabinách a chybí už jen dovy-ící
bavit novým nábytkem dvě kabiny pro hostující
šky“
týmy, z nichž jednu využívají i naše „Vinné mušky“.
Na poli mládežnických kategorií pokračujeme ve spolupráci s Kosticemi a Tvrdonicemi v rámci společného fotbalového klubu FKM Podluží,
který zastřešuje aktivity přípravek, žáků a dorostu. Tato spolupráce by
nebyla možná bez finanční pomoci našeho obecního úřadu.
Svým sportovním umem nás reprezentují a samozřejmě baví „Vinné
mušky“, které se pravidelně účastní fotbalového turnaje „Vinných mušek“, turnaje v Kobylí a už několik let nás jezdí reprezentovat i do vzdálených Libčic u Prahy, kde se vždy setkají s přátelskou atmosférou.
Sportovní výsledky jarní části sezóny letošního roku jsme Vám přinesli již v minulém čísle zpravodaje, a tak jsme se rozhodli v tomto čísle
umístit aktuální tabulky po podzimní části sezóny 2015/2016. Bohužel se
nám nedařilo tak, jak bychom si všichni přáli a po třinácti kolech jsme se
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umístili na 11. místě s 13 body a skóre 24:41. Z tabulek je zřejmé, že se
musíme snažit. V průběhu zimní přestávky máme v plánu přivést nového trenéra a rovněž posílit hráčský kádr. Věříme, že se nám naše plány
podaří naplnit a v jarní části sezóny zkvalitnit hru a hlavně navýšit počet
získaných bodů v tabulce.
Celková tabulka
Místo Družstvo
1
Lednice B
2
Drnholec
3
Charvátská Nová Ves B
4
Lanžhot B
5
Moravský Žižkov
6
Ladná
7
Mikulov B
8
Bulhary
9
Pavlov
10
Šakvice
11
Týnec
12
Velké Bílovice B
13
Perná
14
VOLNO - VOLNÝ LOS

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
0

V
11
10
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
2
0

R
1
1
2
1
2
2
2
1
3
2
1
0
0
0

P
1
2
4
5
5
5
6
6
6
7
8
9
11
0

Skóre
49:16
29:11
23:14
22:27
35:25
31:28
25:29
32:34
21:30
25:29
24:41
31:38
18:43
0:0

Body
34
31
23
22
20
20
17
16
15
14
13
12
6
0

Tabulka doma
Místo Družstvo
1
Drnholec
2
Lednice B
3
Lanžhot B
4
Ch. Nová Ves B
5
Moravský Žižkov
6
Šakvice
7
Týnec
8
Velké Bílovice B
9
Bulhary
10
Ladná
11
Pavlov
12
Mikulov B
13
Perná

Záp.
7
7
7
9
5
7
5
5
5
7
6
6
8

V
7
6
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

R
0
1
1
2
1
1
1
0
0
0
2
0
0

P
0
0
1
3
0
3
1
2
2
4
2
4
6

Skóre
18:2
30:9
15:8
15:11
19:5
16:12
15:12
17:11
17:13
16:15
15:16
8:14
13:23

Body
21
19
16
14
13
10
10
9
9
9
8
6
6
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Tabulka venku
Místo Družstvo
1
Lednice B
2
Ladná
3
Mikulov B
4
Drnholec
5
Ch. Nová Ves B
6
Moravský Žižkov
7
Bulhary
8
Pavlov
9
Lanžhot B
10
Šakvice
11
Velké Bílovice B
12
Týnec
13
VOLNO
14
Perná

Záp.
6
6
7
6
4
8
7
7
6
6
8
8
0
5

V
5
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0

R
0
2
2
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0

P
1
1
2
2
1
5
4
4
4
4
7
7
0
5

Skóre
19:7
15:13
17:15
11:9
8:3
16:20
15:21
6:14
7:19
9:17
14:27
9:29
0:0
5:20

Body
15
11
11
10
9
7
7
7
6
4
3
3
0
0

Na kulturním domě i nadále pokračuje cvičení žen. Scházejí se ve
dvou skupinách v pondělí a ve čtvrtek na rehabilitační a rekondiční cvičení.
Pokud počasí dovolí, rádi bychom v tomto roce opět zprovoznili ledové kluziště na parkovišti u hřiště.
Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2016!
Za výbor TJ Lukáš Pretóry

VINAŘI
Dobrý den Týnčani!
Rád bych krátce zhodnotil rok 2015 z pohledu naší organizace a pozval
vás na naše akce, které budeme pořádat v roce 2016.
Předtím vás chci ještě pozvat na zájezd do Olomouce na vánoční trhy.
Akce se pořádá 20.12.2015 a odjezd je ve 12:30 hod od zastávky, návrat kolem 20 hod. Cena zájezdu je 200,- Kč a zamluvit místo si můžete na telefonu
721 409 093, případně email: martinjuva@seznam.cz
Nyní k naší činnosti. 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.
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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.
I letos se nám dařilo reprezentovat Týnec na okolních koštech, zde je
malý přehled oceněných vinařů:
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 - champion bílých vín
- Petrla Adam - Müller Thurgau - vítěz v odrůdě
Výstava vín Moravský Žižkov
- Mgr. Netopilík Petr - Svatovařinecké 2013 - champion 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
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 - champion 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.
Pevně věřím, že v roce 2016 minimálně zopakujeme úspěchy, kterých jsme
dosáhli v roce 2015. Jelikož se letošní úroda vydařila a nynější mladá vína jsou
velmi perspektivní, tak se velmi těšíme na to, jak budou chutnat na jaře.
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 se s přáteli, byla návštěvnost velmi malá. Tradičně nepřišli
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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 v dnešní době, která je uspěchaná, bychom si měli najít chuť
se sdružovat a podporovat napříč spolky.
Podpořili jsme pořádání Dětského dne na Hradišťku a to finanční částkou
2 tis Kč.
Ochutnávka mladých vín a zabíjačkových specialit proběhne v sobotu
12.12.2015. Je to příležitost „vypnout“, v klidu u vína si s přáteli užít předvánoční čas. A jak jsem psal, letošní vína jsou velmi pěkná, tak proč nepřijít
okoštovat. Akce se koná v sobotu od 9 hodin a otevřeny budou sklepy na
Malém a Velkém Hradišťku. Naše poděkování patří firmě Řeznictví Žůrek za
spolupráci a vstřícnost.
Termíny akcí pro rok 2016:
5.3.2016 – Místní výstava vín
18.6.2016 – Den otevřených sklepů
Září 2016 – Guláš a burčák fest – termín bude upřesněn
17.12.2016 – Ochutnávka mladých vín a zabíjačkové speciality
Přejeme všem občanům Týnce klidné adventní dny, příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2015.
Vinaři z Týnce
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Realizované akce v roce 2015
Chodník na ulici Hlavní od kapličky k zastávce
je zkolaudován, autobusová zastávka bude dokončena po Novém roku

Knihovna

Oprava opěrné zdi u školní zahrady
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Oprava komunikace Suchý řádek

Oprava komunikace Luční a U Hradíšťku

Chodník Luční

Výsadba stromů na ulici Hlavní
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Rozsvícení vánočního stromu
se uskutečnilo na
Mikuláše o první adventní neděli 6.prosince v 17 hodin
u kulturního domu.
Všichni přítomní se
mohli zaposlouchat
do vánočních písní našich školáků,
mužáků a Pohárku,
ochutnat svařené
víno, koupit smažené ryby, byl zde
i prodej vlastních
výrobků našich občanů. Děkujeme všem zúčastněným a na příští rok budeme rádi, když se
k nám přidají další občané se svým uměním – tvořivým, pečeným, sladkým,
slaným, kysaným … kdo má co ukázat.
Miriam Slámová

Akce, které připravujeme v příštím roce
- Chodník Juránkových ulička
- Chodník na ulici Hlavní – příprava projektu a podkladů na dotaci
- Podle finančních a dotačních možností oprava komunikace Rybáře a kolem kulturního domu
- Jednáme o převodu státní silnice Průjezdná (Poštovní, K Valům) do majetku obce. Před realizací převodu požadujeme její opravu, na které jsme
ochotni se finančně podílet. Je připravována projektová dokumentace,
která bude zahrnovat i vhodný chodník do budoucna.
- Pokračujeme v přípravě publikace „Městečko Týnec“
- Podle dotačních možností bezdrátový rozhlas
- Nová opona na jevišti kulturního domu
- Převod pozemků kolem fotbalového hřiště do majetku obce (jsou v majetku Lesů ČR, platíme nájem, navrhujeme směnu za naše pozemky
s doplatkem rozdílu ve výměře)
Hana Zoubková
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Hantály a.s.: Vy ještě netřídíte bioodpad?
Vy ještě netřídíte bioodpad?
Proč separovat bioodpad?
• Environmentální důvody: bioodpady, které se podaří oddělit od ostatního
komunálního odpadu, jsou na odborně provozované kompostárně přeměněny na humusové látky vhodné k náhradě průmyslových hnojiv. Kompost
je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a úpravě veřejné zeleně, v domácnosti při údržbě trávníků, zeleninových záhonů, květin v květináčích, atd.
• Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem
je dáno od 1.1.2015 zákonem
• 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, zbytky pečiva a obilovin
Ze zahrad: tráva, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, plevel, listí, zemina
z květináčů, seno a sláma, piliny, šišky, odřezky dřeva
Co není bioodpad?
zbytky jídel živočišného původu, plasty (sáčky, pytle), 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 slouží speciální sběrové nádoby hnědé barvy označené samolepkou. Nádoby o objemu 120 l, 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
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své hmotnosti a uvolňuje tak prostor pro další materiál. Pro svoz většího
bioodpadu z veřejných ploch, sportovišť a zahrad se využívají nádoby kontejnerového typu o objemu 770 l.
Svoz je prováděn ve 14ti denním cyklu svozovými auty upravenými tak,
aby nedocházelo k vytékání tekutin uvolněných z bioodpadu. Materiál je ukládán na centrální kompostárnu do Velkých Pavlovic. Kompostování probíhá
po dobu cca 6 měsíců v pásových hromadách na volné vodohospodářsky
zabezpečené ploše, na které je výrobní zakládka provzdušňována a v případě potřeby zavlažována. U kompostu je pravidelně sledována teplota, která
dosahuje až 75 stupňů Celsia. Vzniklý kompost je certifikován jako průmyslové hnojivo a je možno ho zpět využít pro potřeby obce a občanů.
Pracovníci Hantály a.s.

SEPARUJTE ODPAD
Důsledné třídění odpadu z domácností je důležité také (a pro naše peněženky zejména) z finančních důvodů: poplatek za uložení směsného tuhého
komunálního odpadu je výrazně vyšší (a bude se dále navyšovat) než poplatek za uložení tříděného odpadu, za který navíc dostáváme finanční odměnu
zpět. Na vás – občanech tedy bude záležet, zda obec bude či nebude zvyšovat poplatek za likvidaci odpadu.
Hana Zoubková

Z cest Františka Čecha ml. po USA a Kanadě
Pokud to vezmu od severu k jihu,
navštívil jsem Niagárské vodopády
v Kanadě a pak v USA Buffalo, New
York, Filadelfie, Baltimore, Washington D.C. a Miami.
Kde se mi nejvíc líbilo?
To je těžká otázka, vzhledem
k tomu, že jsem v minulosti bydlel
a pracoval pět měsíců v Baltimoru, tak
k němu mám největší vztah. Nicměné pokud se bavíme o městech, která
jsem navštívil pouze jako turista, je
mým favoritem Washington D.C. Jako
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Washington D.C. – Kapitol

jedno z mála velkých měst v USA má totiž v centru mnoho zeleně, centra
ostatních velkých měst připomínají spíše betonovou džungli. Zeleň je jedna
z mála věcí, které mně jako klukovi z vesnice, v USA chyběly. Rád bych navštívil západní pobřeží Spojených států a Jihovýchodní Asii.

Baltimore – Zápas týmu amerického fotbalu

Washington D.C. ¬– Bílý Dům
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Žijí tu s námi!
Už téměř 30 let se na podzim těším,
kdy se v Týnci objeví první sovy. Stačí
se podívat pod oblíbený strom a je to!
Stříkance trusu a vývržky jsou neklamným znamením, že kalousi ušatí se na
své zimoviště opět vrátili. Kolik jich letos bude? Tyto informace jsou součástí
databáze, která je celostátně o všech
zimovištích kalousa ušatého vedena.
V České republice žije 10 druhů sov,
z nichž jen výreček malý odlétá na zimu
na jih . Jen kalous pustovka loví přes
den, ostatní druhy sov jsou nočními
lovci. Sovy jsou schopny využít i zbytky
světla. Pokud není kořist vidět, pomůže
velmi citlivý sluch, kterým svůj úlovek
najde i pod vrstvou sněhu. Okraje křídelních per mají sovy jemně roztřepené, což umožňuje téměř neslyšný let.
Typickým znakem sov je jejich „obličej“
s velkýma očima vedle sebe. Většina
sov má v „obličeji“ uspořádáno peří tak, aby jim usnadňovalo zachycování
zvuků kořisti a umožní jim její přesnou lokalizaci a směr útoku. Peří u kořene
zobáku sov má stejnou funkci jako hmatové chlupy šelem. Některé druhy sov
mají u vyústění zvukovodů pírka připomínající uši (výr velký, kalous ušatý).
Sovy mají pozoruhodnou schopnost otáčet hlavou téměř o 360°. Na rozdíl
od dravců (např. káně lesní) mají sovy na nohou postaveny dva a dva prsty
proti sobě. I tato adaptace jim usnadňuje noční lov. Hlavní složkou potravy všech našich sov jsou drobní savci, zejména hlodavci nebo hmyzožravci.
Samozřejmě, tu největší kořist loví výr velký, který si troufne i na zajíce nebo
malé srnče. Ostatní druhy sov se spokojí s menší kořistí. Typickým znakem
přítomnosti sov jsou jejich vývržky, zpravidla oválné chomáče nestrávených
částí těl (chlupy, peří, kosti, lebky nebo zuby). Podle jejich velikosti i obsahu je
možné zjistit, od kterého druhu sovy pocházejí. Velmi často slouží tyto vývržky jako zdroj informací o potravě sov a o jejich užitečnosti. Hlasové projevy
sov jsou mnoha lidem neznámé, protože když jsou nejlépe slyšitelné, většina
lidí spí. Nicméně nejčastěji se sovy ozývají v brzkém předjaří, kdy mají období
toku a houkáním si vyznačují svoje teritorium. Již v únoru můžete v lužním
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lese slyšet houkání puštíka obecného nebo kalouse ušatého. Kromě houkání
patří k toku jemné klepání zobákem nebo tlučení křídly za letu. Sovy hnízdí
zpravidla jednou do roka, jejich vajíčka nejsou tak oválná jako vajíčka jiných
ptáků a vždy jsou matná a bílá. Samice na nich sedí ve dne, a tak není třeba
žádného maskování. Navíc většina sov hnízdí v dutinách stromů, na půdách,
ve speciálních budkách nebo ve starých hnízdech dravců a vran, často opakovaně několik let po sobě. Samice snáší 2-3 vajíčka, a protože nejčastěji
usedá již na první snesené vejce, líhnou se mláďata postupně a jsou různě
velká. Na vejcích sedí samice, samec loví a nosí potravu, o mláďata se starají
oba rodiče.
Všechny druhy sov jsou přísně chráněny. Měnící se životní podmínky
a především kumulace negativních vlivů ovlivňují negativně početnost i druhové spektrum našich sov. Stále vzácnější je sýček obecný, ubývá sova pálená.
O to více si musíme vážit skutečnosti, že si po celá desetiletí
vybírají naši vesnici k zimování
kalousi ušatí. Jsou to sovy, které se v zimním období shlukují
do různě velikých skupin a společně tráví den. Proč se shlukují
do skupin a vyhledávají stromy
uprostřed vesnice? Okolí vesnice skýtá mnohem větší nabídku
potravy a pravděpodobně také
příznivější mikroklima. Aktuálně máme v Týnci jedno takové
zimoviště, na kterém zimuje kolem 15 kalousů ušatých. Bohužel
i kalousů ubývá. V 80. letech jich
bylo dokonce více než jak 50!
Kalous ušatý je také jedinou sovou, která v Týnci hnízdí. Týnec byl donedávna významným hnízdištěm sovy pálené. Bohužel oprava kostelní věže toto
hnízdiště zlikvidovala. Pokud budete mít štěstí, můžete na podvečerní procházce kolem lesa pozorovat lovící kalousy i o něco větší puštíky. A pokud
vám na procházce kolem „Pátého“ ze suché trávy vyletí sova, pak vězte, že je
to kalous pustovka. Jediná sova hnízdící a odpočívající na zemi, která k nám
přiletěla zimovat z hnízdišť od Baltického moře.
Prof. doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.
Foto J.Červený
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Společenská kronika

Narození
Letos se v naší obci narodilo 13 dětí (o pět více než vloni)
Ema Švachová
Claudie Zemková
Adam Osička
Štěpán Rác
Taťána Tomiczková
Klárka Kotásková
Elen Maršálková
Dominik Ševčík
Kevin Kundrata
Ema Sihlovcová
Viktoria Salay
Kryštof Píža
Vojtěch Holcapfl

Úmrtí
Terezie Hanzlíková
Emilie Straková
František Blažej
Jana Mikuličová
Milada Nešporová
Oldřich Nešpor
Věra Salajková

93 let
74 let
82 let
29 let
70 let
62 let
86 let

Občané – rodáci z Týnce a bývalí spoluobčané
Božena Blažejová
Vlasta Rothová
František Lamač
Dana Juráčková
František Balga
Milan Kvasnovský

86 let
86 let
78 let
67 let
62 let
61 let
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INFORMACE
Upozorňujeme na novou značku „Zákaz stání v zóně silnice II/424“,
která je instalována v zájmu zvýšení bezpečnosti
a platí na ulici Hlavní.

Do konce roku vás zveme na akce:
- 24.prosince 2015 ve
24:00 hod (noc po
Štědrém večeru) se
ozve nyní už tradiční půlnoční troubení
z kostelní věže, na
trubku zahraje Miroslav Ilčík, zazpívají
mužáci, u svařáku
můžeme strávit pěknou chvíli
- 29. prosince 2015
v 17 hodin bude
malý vánoční koncert v kostele – zaposloucháte se do nejkrásnějších vánoční
písní, které zahrají
Jan Kosík na varhany a Miroslav Ilčík na
trubku, zazpívá Hanička Urbánková

Koupím rodinný dům v Týnci
se zahrádkou i k možné rekonstrukci
tel. 605 982 553
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