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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
Leden 2016
Smlouva o poskytování právních služeb, studie rekonstrukce komunikace a chodníku Týnec (Poštovní, K Valům), žádost o povolení kácení dřevin (smrky na soukromém pozemku u rodinného domu), otázka
řešení přírodního hřiště Týnec – přítomna ředitelka ZŠ a MŠ Týnec,
projekt úpravy školní zahrady Týnec, žádost vinařů o zapůjčení KD,
veřejnoprávní smlouva s Městysem Mor.Nová Ves (policie), Nařízení
obce Týnec č. 1/2016 (zimní údržba), Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(vegetační úpravy), žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Břeclav (místní komunikace), informace o agendě sociálních služeb
na Břeclavsku, přípravy knihy o Týnci („Městečko Týnec“), otázka hydroizolace autobusové čekárny, odstranění ořechů na ulici Hlavní, doplnění a výměna osvětlení na Hlavní, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
(RWE GasStorage)
Únor 2016
Výroční zpráva o poskytnutých informacích 2015, vyúčtování dotací
a činnost STP Kostice, kampaň „Vlajka pro Tibet“, žádost o pronájem
KD (rybáři), žádost o pronájem KD (občan), dodatek ke smlouvě 2016
(knihovna Břeclav), dodatek ke smlouvě o svozu TKO a ke smlouvě BIO
(Hantály a.s.), Regionální TV Jih (nabídka služeb), výpůjčka prostor
KD (vinaři), žádost o povolení kácení dřevin (občan), plná moc pro VaK
Břeclav (vyjadřování k dokumentacím), veřejnoprávní smlouva s Městem Břeclav (správní řízení místní komunikace), nabídka nízkého kontejneru na multikáru (zakoupen), prodej lipového čaje a samolepek (čaj
pro naše občany zdarma, samolepky za 10,-/ks), pořízení reklamních
polokošil s logem Týnce, dotace na stoly KD a jeviště (opony) - žádost,
dotace na plot kolem hřbitova – žádost, dotace na varovné protipovodňové systémy a bezdrátový rozhlas – záměr zpracování, dotace na hasičskou výstroj a technický dopravní automobil - dvě žádosti, školská
rada, setkání starostů a poskytovatelů soc. služeb Břeclavska, inventarizace majetku obce
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Březen 2016
Volební řád školské rady, cenová nabídka ideové studie Návsi a okolí, vyjádření k záměru těžby štěrkopísku, podoba plotu kolem hřbitova,
darovací smlouva kaplička, informace o vyúčtování sociálních služeb
pro Týnec, zadání odborného posudku stavu dubu u kapličky a doporučení ošetření, žádost o povolení kácení bříz u hřbitova (východní strana
u plotu), smlouva o dílo (VIAdesigne), žádost o povolení kácení stromu
(občan), žádost o povolení úpravy pozemku (12 m2 u domu), Smlouva
o smlouvě budoucí na věcné břemeno (E.ON – přípojka k RD), žádost
o pronájem KD (mažoretky), žádost o povolení výstavy na KD (velikonoční), žádost občanky, žádost o zapůjčení starých židlí a stolů z KD,
žádost o poskytnutí financí na úpravu cesty k RD (zamítnuto, je to
k jedinému domu), návrh kamerového systému, problém financování
sociálních služeb na Břeclavsku,vánoční koncert 2016, kácení dřevin,
záměr stavby bytového domu na hájence, připomínky ze zasedání ZO,
rozpočtové opatření č. 1, vyřazení opotřebovaného majetku ZŠ
Duben 2016
Cenová kalkulace zařízení CCTV (kamerový systém v obci), prodej
dřeva z pokácených stromů, firmy pro oslovení k podání nabídky na
výrobu knihy o Týnci, podmínky pojezdu mechanizace údržby při čištění
koryta Kyjovky, strategický rozvoj obce, oprava značení MVS (Moravské vinařské stezky) v obci – úhrada, dopravní značení E13 (kamery
v obci), žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas (protipovodňové varovné
systémy v obci – dále „PVS“), opakovaná žádost VaK Hodonín o vyjádření k záměru těžby štěrkopísku, projekt Pošta Partner, Teachers na
Hradíšťku, smlouva o poskytnutí podpory za SFŽP ČR na zeleň v ulici
Hlavní, výběr zpracovatele dotace na PVS obce Týnec
Květen 2016
Žádost o povolení kácení dřevin (Sportovní), žádost o pronájem
obecního pozemku (ke hřišti), stanovení prodejní ceny reflexních pásků (20,-Kč), záměr koupě stanu (zakoupen pro kulturní akce), žádost
o zapůjčení basy (neschváleno), žádost o pronajmutí pozemku p.č. 939,
žádosti o odkoupení dřeva, oprava budovy autobusové čekárny, možnosti chodníku na „Kostelce“, členská schůze RP, opravy dopravního
značení, zrušení Nařízení obce č. 1/2016, připomínky ZO, žádost o odprodej veřejného prostranství (755/2 a 751/1 – na vědomí, neprodáme), schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Týnec, příloha č. 3 ke smlouvě
o výpůjčce nádob (Ekokom - kontejnery na tříděný odpad), darovací
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smlouva (Malovaný kraj), rozpočtové opatření č. 2/2016, nabídka na
projektovou dokumentaci v.o. (osvětlení ostrůvků a doplnění osvětlení
Hlavní a Hrušecká), žádost o provedení opravy školního plotu (bude
provedeno souběžně s úpravou školní zahrady, obdržíme-li požadovanou dotaci), nabídka RTVJih (záznamy kulturních a jiných akcí), žádost
o pronájem pozemku na ulici Hlavní (vystavení předváděcího vozidla),
Setkání Týnců ve Velkém Týnci (u Olomouce, starostka a člen rady),
návrh výsadby zeleně na Návsi, Gulášfest, stavba sklepa na obecním
pozemku p.č. 159 – je zapsána na obec (řešíme), budova autobusové zastávky, kanalizace na Malém Hradíšťku, pacht pozemku p.č. 939,
k.ú. Týnec na Moravě (u Čechových kříže)
Červen 2016
Žádost o povolení kácení stromu (suchá bříza na Sportovní, komunikováno s OŽP), žádost o stanovisko k záměru koupě pozemku
p.č. 703/7 (vedle pozemku bývalé Tisarovy stavby na Sportovní), zpráva nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce Týnec za účetní období roku 2015, audit hospodaření obce na rok 2016 (schváleno KamaAudit – Ing. Kadlic, který je na požádání kdykoliv k dispozici
coby poradce), darovací smlouva RWE Gas Storage (lanový prvek
pro děti, vybíráme), nabídka na vstupní dveře OÚ, nabídka fotopasti
(k problematickým místům, bude přesouvána podle potřeby), nabídka
zpomalovacích prvků na Luční (zamítnuto), firmy k poptávce opravy komunikace Rybáře (nutno upravit projektovou dokumentaci), firmy k poptávce opravy zdi kolem hřbitova (obdrželi jsme rozhodnutí o dotaci
700,-tisíc, smlouva zatím není, výběrové řízení připravíme, bude-li se
akce realizovat), žádost o pronájem KD (jeden den – oslava), žádost
o propachtování pozemků (dva pozemky navazující na soukromou zahradu – schválen a vyvěšen záměr), Nařízení obce č. 3/2016 – tržní řád (=zákaz podomního prodeje), doplnění žádosti o kácení stromů
(u obchodu, rozhodnutí bude k období vegetačního klidu), žádost o „otočení“ obrubníků (=položení, předáno stavební komisi), pamětní deska
SFŽP (výsadba zeleně z dotace), výsledek výběrového řízení na knihu
o Týnci (Malovaný kraj), faktura Likomstav na chodník v Juránkových
uličce (280 tisíc dle smlouvy), program zasedání ZO, řešení pozemku
pod bytovkou (stávající nesoulad majetkoprávních vztahů - úprava), poškozený telefonní sloup naproti kostela – požádáno o jeho opravu
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Činnost OÚ
Leden
Policie – poškozené auto u OÚ,
Tříkrálová sbírka, agresivní pes
ve Vývoze – zranění psa a osoby
(policie, šetření, předání k dalšímu
řízení), bruslení dětí na Hradíšťku, požár části rodinného domu
v časných ranních hodinách (– pět
hasičských jednotek, policie), doplnění podkladů k žádosti o dotaci na chodník Hlavní-sever, Rada
starostů RP Mikulčice, Povodí Moravy – projednání otázky čištění koryta Kyjovky, problém se psem Vývoz
– doklady o jeho zdraví apod., záměr směny pozemků - oznámen Lesům
ČR, uzavření Tříkrálové sbírky a odvoz peněz do ČS, kolaudace knihovny, řešení podkladů pro úpravu školní zahrady, urgence smlouvy o policii
MNV, Valná hromada hasiči, krojový ples, schůzka s Dr.Kordiovským –
kniha o Týnci, stavební řízení občan (altán), příprava dotace na hřiště ve
školní zahradě, schůzka s právníky (AK Jurečka) a výhled spolupráce,
Rada starostů Břeclav – sociální dávky ORP, farní ples (M.N.Ves, Hrušky,Týnec), schůzka ke knize o Týnci – Dr. Pechová (řemesla), SPOV –
JMK starostka, schůzka s plukovníkem Ing. Setvákem (pohraniční policie

– kontakt), jednání se zástupcem Povodí Moravy – čištění koryta Kyjovky, přítomný Král (souhlasí s uložením vytěženého sedimentu, připomíná
nutnost vodovodu do firmy), práce na DT na zahradu MŠ a doplňky, dodatek k dotaci na zeleň, pohřeb občanky,hasičský ples, malování bývalé
knihovny a nářaďovny v KD, práce na knize o Týnci – osloveni občané,
informace autorek některých kapitol, dokončení a předání materiálu pro
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dotaci na chodník Hlavní sever, pasování čtenářů, hasiči – plán nákupu
auta pro žádost o dotaci, kulturní komise, ples RP Mikulčice
Únor
DSO Hrušky-Týnec – výbor,
podklady k auditu, Rada starostů
Regionu Podluží Moravský Žižkov,
pojištění odpovědnosti rady a zastupitelstva obce, smlouvy DSO pro
občany, informace o možnosti dotací (hasičské auto, hřbitovní zeď,
bezdrátový rozhlas), dotazy a informace tazatelům podle Z 106 a jejich
zveřejnění, podklady pro dotaci na
stoly do KD a opony na jevišti, karneval dětí ZŠ a MŠ v KD, převzetí
výsadby stromořadí Hrušky-Týnec,
schůzka s vinaři starostka, místostarosta, řešení kapličky – převod do
majetku na základě platné smlouvy,
konzultace vyhotovení projektů na
plot u hřbitova, otázka demolice RD
pod KD, možnost opravy klubovny MRS, osvětlení Hlavní a Hrušecká
– ÚŘ, MěÚ Břeclav – jednání s HZS o možnosti dotace pro hasičské
vozidlo, kontrola životního prostředí na ČOV, příprava na kontrolu protipožárních opatření a dokumentace, jednání
s Ing.Matějkou o možnostech úpravy Návsi
a zeleně v obci, JMK Brno – SPOV starostka, turnaj RP v kuželkách – zástupci ZO,
kontrolní prohlídka stavby garáže občan, řešení
možnosti převodu vlastnictví kapličky do majetku obce, podklady pro dotaci na dopravní hasičský automobil, Valná hromada
TJ Sokol Týnec, jednání s ředitelem Úřadu práce
Břeclav o možnostech pracovníků na veřejně prospěšné práce, finále turnaje RP v kuželkách – Týnec
3. místo, posouzení plotu kolem hřbitova a projednání možnosti jeho
rozšíření směrem ke škole (konzultace s odborem územního plánování
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– nelze, ochranné pásmo hřbitova zasahuje ke škole), příprava podkladů
k požární kontrole, materiály k plotu na hřbitov – Hovorany RIK-FER,
vinaři – degustace vín KD, hasiči-podklady ke kontrole HZS JMK
Březen
Obecní policie – zahájení
činnosti, dohoda o aktivitách,
rozpis služeb, kontrola PO
(OÚ, zbrojnice, hasiči), vinaři
– místní výstava vín, posouzení umístění kamer – policie
M.N.Ves (zastávka, Náves,
škola..), Rada starostů Regionu Podluží, kontrola PO – průběžná, stavební řízení občan,
redakční rada Zvonů Podluží,
velikonoční výstava, jednání se SÚS o kácení ořechů na Hlavní, žádost na
stavební úřad o ověření pasportu kapličky, Moravský Žižkov – jednání o sociálních službách, závěrečná kontrolní prohlídka stavby (přípojka E.ON pro
firmu), zpracování a podání žádosti o grant
RWE GS na
dětské herní
prvky
Duben
Schůzka s kolegy akcionáři Hantály – svozy odpadů, nálepky, třídění
odpadů, prohlídka kapličky – stavební úřad k zápisu na list vlastnictví obce,
úřad práce – jednání ohledně možností VPP, Rada starostů Břeclav – so-
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ciální služby na okrese, jejich financování, Rada starostů Regionu Podluží Tvrdonice, vítání nových občánků, reklamní předměty – samolepky
(pásky s nápisem), skleničky pro potřeby obce, vzpomínkový akt k výročí
konce 2.světové války, farní den pro občany Moravské Nové Vsi, Hrušek a Týnce na
Návsi u KD (farnost), projekt Obec občanům
– nabídka firmy – výběr dodavatele energií,
revizní komise RP starostka, představení záměru Pošta partner – zástupce České pošty,
posouzení výsadby zeleně u Hlavní sever
(po stavbě chodníku), konzultace pořízení
bezdrátového rozhlasu s varovným výstražným systémem k žádosti o dotaci, provedení
zápisu kapličky na LV obce (katastrální úřad),
cyklovýlet Regionu Podluží (člen RO, pracovnice OÚ), Rybářské závody (rybáři), projednání
výroby bedny na Hradíšťku- nebylo objasněno,
kontrola osvětlení Hlavní a Hrušecká, záměr
zpracování projektu osvětlení ostrůvků a doplnění osvětlení na Hlavní sever , posouzení
stavu budovy zastávky, která vyžaduje hydroizolaci, nutnost s tím souvisejících dalších
úprav – chodník, vedlejší plocha, okno a dveře, oprava fasády - projektant podá orientační
návrh k posouzení postupu a rozsahu prací,
Signex - jednání o umístění značek „kamery“
na naše sloupky – prověří, zda je to možné,
objednávka značky před zábradlím u KD na
Suchém řádku a výměny některých dalších
značek přednosti v jízdě, konzultace akce Pošta Partner s některými starosty
Květen
Objednávky u Signexu (kanalizační poklop na Suchém řádku, značka
před zábradlím na Suchém řádku, značka omezující rychlost na Luční,
výměna některých dopravních značek zatím na Návsi, značky „kamerový
systém v obci“ u vjezdů do obce), poptávky třem firmám na zpracování
projektu a žádosti o dotaci na PVS, úřad práce – žádost o výjimku možnosti opětovného zaměstnání pracovníků na VPP, posláno řediteli do BV
a do Brna, příprava podkladů pro dotaci na PVS (=protipovodňový varovný
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systém) – možnosti umístění čidla nad hladinu Kyjovky, otázka vlastnictví
mostů,problém duplicitního čísla staveb dvou rodinných domů, zahájení
stavby chodníku v Juránkových uličce – Šimáček, Generální ředitelství
HZS Brno – téma dotace na dopravní automobil pro hasiče, posouzení
stavby chodníku v Juránkových uličce – trasa, parametry a jeho osvětlení, jednání o chodníku podél „Kostelky“ (různé varianty, nutno promyslet, zatím není dořešeno), základní
podklady pro zpracování dokumentu
Strategie obce Týnec, dopravní problémy v Psí uličce – jezdí tam nákladní auta, traktory (bude projednáno s policií, jakmile bude ve službě),
problémy se psem občana (policie
M.N.V.), podklady pro dotaci na protipovodňový výstražný systém (fotodokumentace Kyjovky, Moravy a lesa
z let 1997, 2006, 2010, foto obce,
zápisy povodňových komisí, povodňový plán, výstražná hlášení, mapy
rozlivu Kyjovky, zápisy z kronik, kopie
záznamů, popisy situace v roce 1997
a 2006, podrobný dotazník v elektronické podobě atd.,) kontroly stavby
chodníku v Juránkových uličce, podklady pro dotaci na hasičské auto – materiály pro GŘ HZS, další - nová
žádost o dotaci na JMK (300 tisíc) a potřebné podklady, závěrečná zpráva
k akci zateplení OÚ, usnesení a závěry ZO, úpravy PC, Policie M.N.V.
(psi, odpady do nádob pro tříděný odpad na
ulici Sportovní – obeslání podezřelých osob
a projednání), podklady pro dotaci na protipovodňový systém (vyjádření dotčených orgánů, zpracování a kompletace, elektronické
podpisy dokumentů a odeslání do systému),
doplnění dalších údajů k dotaci na hasičské
auto, závěry RO č. 46, členská schůze DSO Čistý Jihovýchod Velké Pavlovice, Valná hromada Hantály a.s. Velké Pavlovice, Policie M.N.V. – jednání s občany o ukládání odpadů do kontejnerů (byla provedena náprava,
zakoupena popelnice a zaplacen odpad) dotace na opravu zdi u hřbitova
– slíbena, zatím nemáme Rozhodnutí v ruce, závěrečná zpráva („ZVA“)
k akci zateplení obecního úřadu – další doložení
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Červen
Dr. Kordiovský, kronikářka – konzultace k přípravě knihy o Týnci, Povodí Moravy-poptávka sečení pravého břehu Kyjovky (uhradí nám dvě
seče ), MěÚ Břeclav-veřejné projednání ZÚR JMK, přípravný výbor na
akci Gulášfest 18.5., přednáška o bylinkách, školení BOZP, Rada starostů Regionu Podluží Dolní Bojanovice,
příprava a realizace akce Gulášfest,
schůzka s právníkem – právní rady (nařízení obce, pozemky, pacht, cena…),
krizové řízení MěÚ Břeclav, Lesy ČR –
zájem o užívání pozemku podél cesty
ke hřišti konzultace problémů s občany
(popelnice, kontejnery, pes, chování na
akci Gulášfest, hřiště pikniky), řešení
možnosti kácení suchého stromu na
Sportovní – životní prostředí MěÚ Břeclav, akce Setkání Týnců – Velký Týnec
(u Olomouce, starostka a člen rady),
poptávkové řízení opravy plotu u hřbitova –osloveny 3 určené firmy, objednávka úpravy PD komunikace Rybáře pro
poptávkové řízení, Valná hromada VaK
Břeclav, studie dotačních možností pro obec, výběrové řízení vydavatele
knihy o Týnci (nejlepší nabídka Malovaný
kraj), dotační možnosti MAS pro naši školu (vzdělávání, ředitelka připraví projekt),
územní řízení (firma), konzultace stavby
rodinného domu na Sportovní a jeho umístění (stavební úřad), členská schůze DSO
Hrušky-Týnec
PLÁNOVANÉ AKCE VE DRUHÉM POLOLETÍ
Oprava plotu kolem hřbitova - dotace 700 tis.
Rekonstrukce vozovky Rybáře.
Úprava zahrady MŠ v Týnci pro enviromentální výuku – dotace 367 tis.
Vydání knihy o Týnci
Hana Zoubková
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
- Darovací smlouva
- Rozpočtové opatření č. 7
- Dofinancování koupě hasičského DA
- Závěrečný účet obce Týnec za rok 2015
- Zpráva nezávislého auditora
- Účetní závěrka obce za rok 2015
- Závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2015
- Závěrečný účet DSO Hrušky-Týnec za rok 2015
- Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2015
- Rozpočtové opatření č. 1/2016
- Rozpočtové opatření č. 2/2016
- Smlouva o poskytnutí grantu RWE Gas Storage
- Nařízení obce č. 3/2016, kterým se vydává tržní řád
- Informace o projektu Pošta Partner
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

Informace ze školy
Prvňáci
Blíží se konec školního roku a pro naše prvňáky tak končí úspěšný první
rok povinné školní docházky. Děvčata a mezi nimi jeden chlapec se zcela
bez problémů sžila s druháky, kteří jim zpočátku pomáhali např. s přípravou
knih na vyučování. Děti jsou si věkově velmi blízké a tak se velmi dobře
spřátelily.
Když na začátku roku naši prvňáčci nastoupili do školy, bylo vidět v jejich
očích očekávání, ale také chuť poznávat nové věci. Letos poprvé se učili
číst genetickou metodou, která má v českých školách poměrně dlouhou
tradici a v současné době ji ve své výuce preferuje čím dál více učitelů. Myšlenky genetické metody formuloval Josef Kožíšek, autor metody i slavných
učebnic Poupata a Studánka. Na základě těchto učebnic byla vytvořena
učebnice, podle které se učili i naši prvňáčci. Na první pohled se může nám
dospělým nelíbit, a to vzhledem k tomu, že je černobílá, nicméně to je právě
ta důležitá podstata učebnice, kdy se dětem nepředkládá hotová věc, na
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kterou jsme my dospělí zvyklí, nicméně umožňuje dítěti vyjádřit sama sebe,
rozvíjet svou fantazii a tvořivost a být spoluautorem své knihy. Je zde kladen
důraz na formulaci sdělení a myšlenek, k jejichž záznamu hned od začátku
je využívána kresba a symboly. Žáci ze začátku píší a čtou jedinou-velkou
tiskací -abecedou. Při procesu čtení, kdy děti hláskují, jde o porozumění
a aktivní interakci čtenáře s textem a ne jen o mechanické spojování hlásek
a slov.
S matematikou se děti seznamují díky metodě profesora Hejného. Není
to jen mechanické počítání, ale postupné a nenásilné pronikání do tajů matematiky již v tak útlém věku. Metoda je založena na tom, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují
od starověkého Egypta až do dnešních dnů.O tuto metodu mají zájem i za
hranicemi naší země jako je v Itálii, Řecku, Finsku, Kanadě. (viz www.h-mat.
cz, kde najdete i sekci pro rodiče)
Tato metoda může vyvolávat určité obavy a nejistoty u nás dospělých,
protože jsme byli vyučováni jiným učebním stylem , ale nepodceňujme děti.
Když tomu my dospělí nerozumíme, nebo se nám to moc tzv. nepozdává,
že děti na to nemohou přijít, že je to pro ně příliš těžké. Ba naopak, vzhledem k tomu, že děti nejsou ještě ovlivněny starými koncepty a konvencemi,
mnohem lépe reagují na metodu profesora Hejného, umí vyřešit problémovou situaci dříve než my dospělí a o to v této metodě jde. Každé dítě
si na určitý matematický problém přijde vlastní cestou. Děti nejsou roboti,
či figuríny, které mají přijímat jen hotové věci, ale právě chtějí objevovat.
Důkazem toho jsou i naši letošní prvňáčci, kteří umí zavolat: „My to chceme
počítat sami!“
Naše základní škola má 54 žáků, a to převážně z Týnce,ale také k nám
dojíždí několik žáků ze sousedních obcí.
V blízké budoucnosti ( rok 2017 ) nás v souvislosti s reformou školství
očekávají velké změny, které nás ale nijak výrazně nepřekvapí a nezaskočí.
Jedná se o povinnou školní docházku v předškolním roce a inkluzi.
Předškolní třída v naší mateřské škole funguje už několik let běžně a integrací znevýhodněných žáků se také už léta zabýváme. Na inkluzi jsme
připraveni i odborně.Na škole působí dvě logopedické asistentky v MŠ
a jedna speciální pedagožka se zaměřením na předškolní vzdělávání.
V základní škole jsou dva speciální pedagogové a asistent pedagoga. Také
dlouholeté zkušenosti s malotřídní výukou nás připravily na nástup inkluze,
která bude přímo na bázi společného vzdělávání fungovat.
Během školního roku 2015 / 16 proběhly mimo jiné tyto akce:
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Karneval, vánoční a velikonoční dílny s noclehem ve škole, ekovýlet do
Modré v rámci přírodovědy a prvouky, dvoudenní přechod Pálavy v rámci
akce Den Země, besídka ke Dnu matek, týdenní škola v přírodě na Nekoři v Orlických horách, taneční divadlo v KD Břeclav Princové jsou na draka,školní výlet do Lednice u příležitosti výročí Karla IV. V rámci prevence
beseda s policií ČR a hasiči, vrstevnický program na monitorizaci šikany
Pedagogickopsychologické poradny Břeclav a další.
MŠ
MŠ Týnec má 33 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd (děti mladší
a starší, to jsou převážně předškoláci). Vzdělávání se uskutečňuje po celý
den pobytu dětí v MŠ. Je přizpůsobeno věkovým a individuálním potřebám
a zvláštnostem jednotlivých dětí. Děti se vzdělávají prostřednictvím smyslového vnímání, prožitkového učení a to zpravidla ve skupinkách nebo individuálně. Účastníme se různých akcí, a tím naplňujeme náš ŠVP. Jsou to
např. bruslení, Divadlo Inky Horákové – Raneček veselých pohádek, divadelní představení kino Koruna – S Tetinami na zelenou, KD Břeclav – pohádka Princové jsou na draka, zábavné a preventivně zaměřené soutěže
– Klaun TÚTÚ, Den dětí, výlet do Lednice, rozloučení s předškoláky.
Závěrem bychom chtěli popřát všem dětem naší školy pěkné prázdniny
Zaměstnanci školy

Týnečtí mužáci
Mužácký Gulášfest
V sobotu 11. června uspořádala Obec Týnec a Mužácký sbor v Týnci na
Velkém Hradíšťku „První mužácký Gulášfest“ za účasti mužáckých sborů
z Regionu Podluží a kamarádů ze Sekul.
Dlouho v nás zrála myšlenka uspořádat neformální setkání mužáckých
sborů. Sejít se bez vyšívaných, naškrobených košil a nohavic. Jenom tak
v riflích a místo čižem si obout třeba sandály. Zazpívat si s kamarády a pokoštovat vzorky napříč dědinami. Jak jsme tak o tom v zimě na zkoušce
s chlapy mezi nácvikem koled přemýšleli, tak nás napadlo, že v každém
sboru je určitě nějaký „kuchař“. No a co jiného umí chlapi uvařit než pořádný guláš. Oslovili jsme zástupce sborů z okolních dědin a ti nám přislíbili
účast. Naše pozvání přijali mužáci z Moravské Nové Vsi, Hrušek, Ladné,
Mutěnic, Prušánek (na poslední chvíli se omluvili) a kamarádi ze Sekul.
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Nechali jsme na každém sboru, aby uvařil guláš pro něho typický. Chlapi
vařili guláše hovězí, vepřové, z divočiny, z mladého býčka a domácí mužáci
vařili bramborový ( kdyby pochybělo).
Ve 12.00 hod. jsme všichni společně zapalovali pod kotli. V průběhu vaření panovala mezi sbory družná atmosféra. Probíhala „ne-řízená“ degustace vzorků u každého kotle. V 16.00 hod. bylo slavnostní otevírání kotlů
„várečným právem“ za zpěvu mužáckých sborů a doprovodu cimbálové
muziky Břeclavan. O tom, že byly guláše dobré, svědčí i fakt, že za hodinu
a půl byly všechny vyprodány. Překvapil nás velký zájem nejen domácích,
ale i přespolních návštěvníků.
K tomu zajisté přispěl i následný program, ve kterém vystoupil národopisný soubor Břeclavan se svými sólisty. Návštěvnici si rovněž mohli prohlédnout vystavované modely Škoda Superb a KIA Sportage z fy. Agrotec.
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Úderem dvacáté hodiny zahájila koncert skupina THE TEACHERS, která
dokázala rozpohybovat silnou skupinu svých fanoušků, kteří ani po půlnoci
nechtěli kapelu nechat odejít z pódia.
Čas ukáže, jestli jsme položili základ nového neformálního setkávání
mužáckých sborů Regionu Podluží. Již v průběhu odpoledne nás požádali
mužáci z Mutěnic o právo pořádat mužácký Gulášfest 2017 v Mutěnicích.
Máme radost, že se nám akce podařila, a děkujeme za spolupráci všem,
kteří nám pomohli s jejím uspořádáním.
František Čech

Rybáři
Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Týnec
SVAZOVÉ KOLO ZLATÉ UDICE 2016
Ve dnech 7. 5. - 8. 5. 2016 pořádal Moravský rybářský svaz, z. s.,
pobočný spolek Týnec ve spolupráci s Moravským rybářským svazem,
z. s., pobočným spolkem Znojmo svazové kolo soutěže mladých rybářů
Zlatá udice. Zúčastnilo se 39 dětí z pobočných spolků Týnec, Znojmo,
Blansko, Kroměříž a Podivín. Za Týnec soutěžilo družstvo ve složení:
Adrian Biró, Filip Sirotka, Čeněk Švach, Vojtěch Kotlařík, Boris Hasil
a Denisa Babocká pod vedením trenérů P. Zugárka, J. Kaně a D. Skokana. Ze svazového kola v Týnci postoupilo družstvo 4 nejlepších žáků,
1 žákyně a 1 juniora na národního kola.
První závodní den se konal
v sobotu v Lednici na Černé Dyji,
kde všechny děti změřily své síly
a uplatnily své dovednosti v lovu
ryb udicí. Během dvou dvouhodinových kol závodu závodníci ulovili
celkem 58,7 kg ryb jako například:
ouklej, karas, cejn, plotice nebo
kapr.
V neděli se závod přesunul do
Týnce na fotbalové hřiště, kde byla
na programu rybolovná technika,
ve které děti předvedly svou zručnost v házení zátěží na terče a do
dálky. Dále proběhl vědomostní test spolu s poznáváním ryb, živočichů
a rostlin v prostorách místní základní školy. Jako celkový vítěz vzešlo
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z těchto dvou dnů družstvo z Kroměříže, druhý skončil Podivín, na třetím
místě se umístilo Znojmo, čtvrté Blansko a na pátém místě Týnec. Filip
Sirotka z Týnce vybojoval 2. místo v kategorii žáků v rybolovné technice.
Pro všechny děti byly připraveny věcné ceny. Poháry a medailemi byli
oceněni první tři závodníci z kategorie žáků, žákyň a dorostenců. Týnec
má jedno želízko v ohni, a tím je Adrian Biró, který se umístil v kategorii
žáků v celkovém hodnocení na krásném třetím místě a bude reprezentovat Jihomoravský kraj ve dnech 24. 6. - 26. 6. 2016 na 45. ročníku
národního kola Zlaté udice pořádaném Odborem mládeže rady ČRS ve
městě Kdyni. To pro nás trenéry znamená pečlivou individuální přípravu
s tímto mladým rybářem naší organizace, aby podal co nejlepší výkon.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem rozhodčím, pořadatelům, vedoucím družstev, kuchařům, sponzorům a vlastně všem, co se podíleli
na hladkém chodu této náročné soutěže. Naše dík patří také Moravskému rybářskému svazu, z. s, pobočnému spolku Lednice za možnost
uspořádat LRU(lov ryb udicí) na jejich revíru. Doufáme, že se i nadále
budeme setkávat v takto hojném počtu a dobré náladě a že nám svěřené
děti budou podávat skvělé výkony, a tím budou výborně reprezentovat
nás i sebe nejen na národních kolech Zlaté udice.
Jiří Kaňa

TJ Sokol Týnec – jaro 2016
Milí sportovní příznivci,
jako každý rok, i na jaře toho letošního, jsme
me
část svého úsilí investovali do zkvalitnění spor-tovního prostředí, které využíváme. Dotáhli
jsme do zdárného konce vybavení zbývajících
dvou kabin novým nábytkem – v kabině „vinných mušek“ a v kabině nejblíže Týnci. Dále
jsme se soustředili na investici, o které už jsme
e
již řadu let mluvili – vybudování automatické závlavlahy. Shodou okolností byl začátkem letošního roku vypsán dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském
kraji v roce 2016 a po konzultacích jsme se rozhodli pokusit získat dotaci
na tuto investici právě v rámci tohoto programu. Koncem února jsme na
Jihomoravský krajský úřad odevzdali všechny potřebné dokumenty a čekali. K naší radosti nám bylo 21. dubna hejtmanem Jihomoravského kraje
JUDr. Haškem oznámeno, že jsme s naší žádostí uspěli. Zařídili jsme tedy
vše potřebné a dle plánu by v červenci měla být instalace závlahy realizo16

vána. Můžeme se tedy těšit na zkvalitnění trávníku na našem hřišti, což
jistě ocení i nefotbalisté pohybující se na travnaté ploše.
V rámci mládežnických kategorií pokračujeme ve spolupráci s Kosticemi a Tvrdonicemi v rámci společného fotbalového klubu FKM Podluží,
na což nám nemalou finanční částkou přispívá Obec Týnec.
Vinné mušky i v letošním roce reprezentují naši vesnici a na nedávném turnaji pořádaným ve Tvrdonicích skončily na krásném 2. místě,
když ve finále podlehly právě domácím Tvrdonicím 2:0. Zúčastnily se
i přátelského utkání v Libčicích, kam si jejich členové rádi každý rok jezdí
fotbal zahrát.
Co se týče samotného fotbalu, tak níže v tabulce vidíme, že jsme stejně
jako po podzimní části sezóny skončili na 11. místě. Celkem jsme získali
22 bodů se skóre 40:70. Vy, kteří občas na hřiště na domácí zápasy zavítáte, víte, že nebylo vše ideální. Snažíme se jako každý rok o posílení
kádru, ale není vše tak jednoduché, jak vypadá. V dnešní době s nedostatkem hráčů „bojují“ i daleko větší vesnice a tak není divu, že se ani
nám tyto problémy nevyhýbají. Proto si jako hlavní cíl i před startem nové
sezóny klademe za cíl rozšíření hráčského kádru. Snad se nám tento cíl
alespoň z části podaří splnit a v průběhu podzimní části nové sezóny se
budeme pohybovat v tabulce výše než doposud.

Konečná tabulka sezóny 2015/2016
Místo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Lednice B
Drnholec
Charvátská Nová Ves B
Moravský Žižkov
Ladná
Mikulov B
Lanžhot B
Bulhary
Velké Bílovice B
Pavlov
Týnec
Šakvice
Perná
VOLNO - VOLNÝ LOS

Záp.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
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V
19
16
13
11
12
11
11
10
10
8
7
6
2
0

R
3
5
2
6
2
3
2
4
3
5
1
4
0
0

P
2
3
9
7
10
10
11
10
11
11
16
14
22
0

Skóre Body
83:30
60
50:23
53
54:36
41
56:39
39
60:49
38
53:48
36
44:68
35
49:53
34
67:56
33
40:53
29
40:70
22
43:55
22
28:87
6
0:0
0

V pátek 1. července jsme dohromady s „vinnými muškami“ uspořádali
ukončenou společně s oslavou životního jubilea našeho dlouholetého lékaře
Jeníka Prokopa, kterému bylo nedávno krásných 70 let. V tom samém týdnu
jsme předali plaketu s přáním, rovněž ke kulatinám, panu Zdeňku Žůrkovi,
který pro změnu oslavil 60 let.

Za výbor TJ Lukáš Pretóry

VINAŘI
Dobrý den Týnčani,
rád bych vás informoval o činnosti organizace Vinaři z Týnce v probíhajícím roce 2016.
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 rekordních 615 vzorků vín, Cenu starostky obce Týnec získali p. Ing. Martin Jůva
a p. Mgr. Petr Netopilík. Tradičně pak probíhala dražba šampiónů. Celá
částka 2 650 Kč pak byla předána nadaci Dobrý anděl – chtěl bych vyjádřit
poděkování 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 pak 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.
Díky tedy patří všem, kteří mají zájem vystavovat vína i mimo Týnec
a jezdí na degustace. Svým přístupem pomáhají zviditelňovat Týnec.
Třetí sobotu v červnu (18.6.2016) se konala akce Otevřené sklepy. Počasí nám přálo, vína jsou pěkná a cestu na akci si našlo více návštěvníků
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než loni. Letos poprvé měli návštěvníci možnost zavítat do sklepního areálu
„Staré hřiště“, kde je přivítal a dal okoštovat svá vína Petr Netopilík
Taktéž jsme podpořili akci Dětský den tím, že jsme dětem zakoupili
zmrzliny.
Rádi bychom vás všechny pozvali na naši novou akci, kterou pořádáme
ve spolupráci s rybáři. Akce se uskuteční 17.9.2016 v areálu Hradíšťku, pracovní název má Burčáko-guláš fest. Kromě možnosti ochutnat a porovnat
guláše, burčáky, bude večer i vystoupení kapely. Samozřejmě, že uvítáme
všechny, kteří se budou chtít zapojit do soutěže a sestaví týmy. Propozice
k akci zveřejníme do 3 týdnů na stránkách spolku www.vinari-tynec.cz.
No a v prosinci nás kromě vánočních svátků čeká tradiční akce, kterou je
Ochutnávka mladých vín a na kterou vás všechny zveme. Budete mít opět
možnost „vypnout“, v klidu u vína si s přáteli užít předvánoční čas. Akce se
koná v sobotu 10.12.2016 od 9 hodin a otevřeny budou sklepy na Malém
a Velkém Hradíšťku. Akce bude tradičně spojená se zabijačkovými 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 dalších akcí pro rok 2016/2017:
Termíny akcí pro rok 2016/2017:
10.12.2016 – Ochutnávka mladých vín
4.3.2017 – Místní výstava vín
17.6.2017 – Den otevřených sklepů
Přejeme všem občanům Týnce příjemné letní dny, aby si odpočinuli na
dovolené.
Vinaři z Týnce

Kluziště na Hradíšťku sloužilo malým bruslařům už 10. rok
Před 10 lety na podzim bylo
započato s úpravou terénu
pro kluziště a v zimě 2006 se
už bruslilo.
V letním období je plocha
využívána místní školou k tělocviku a sportování v odpoledních hodinách.
Přes nejteplejší za poslední období se podařilo v zimě
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2015-16 připravit kvalitní bruslení na 11 dní.
Prvních 6 dnů se bruslilo od
2. do 7.ledna. Při následné silné oblevě led úplně roztál. Ledová plocha
byla díky mimořádnému úsilí obnovena až 20. ledna. Definitivně bylo
bruslení ukončeno po pěti dnech
24. ledna.
V první fázi bruslení připravili ledoví muži ( F. Melichar, R Hrynkiv,
J. Prokop, St. Kudlička a J. Horváth večerní bruslení. Občerstvení - čaj,
svařák a punč sponzorovali výše uvedení.
Bruslení koncem ledna bylo doprovázeno diskotékou, barevným
osvětlením. Hudbu zajistil diskžokej „Cabik“. K propagaci a organizaci
akce přispěla výrazně paní Petra Netopilíková. Tato také připravila pro
děti chutné pečivo. Děti i rodiče měli k dispozici cukroví, svařák i punč.
Akce se tentokrát konala pod sponzorstvím spolku „Vinaři z Týnce“.
Úspěšné akce se zúčastnilo 25 dětí a stejný počet rodičů, kteří akci
vysoce hodnotili.
Ing. Melichar

PODĚKOVÁNÍ
Děti ze ZŠ a MŠ Týnec děkují týneckým vinařům za krásný dětský
den, který jim připravili i s občerstvením.
Děkujeme p. Netopilíkové Petře za pomoc při organizaci dětského
dopoledne.
Zaměstnanci školy

Odpady
Již v roce 2015 jsme na popelnice určené na komunální odpad dostali
místo klasických barevných známek nálepku s čárovým kódem, která by
měla na popelnici vydržet minimálně 5 let. Možná z toho důvodu, že popelnice již „svou“ známku má, někteří naši občané pozapomněli uhradit
roční poplatek na odvoz KO pro r.2016. Proto vyzýváme neplatiče, aby
poplatek uhradili co možná nejdříve, buď přímo na pokladně OÚ, nebo
převodem z účtu.
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Dále bychom chtěli občany požádat, aby při třídění odpadu jako jsou
plasty, papír, sklo a jeho likvidaci do kontejnerů rozmístěných po obci
dávali plastové láhve sešlápnuté, zmačkané a papírové krabice rozložené. Sklo a plast většího rozměru patří na sběrný dvůr, kde jsou k tomu
určeny kontejnery. Zabrání se tak nepořádku kolem kontejnerů. Důrazně
také upozorňujeme, že tyto kontejnery v obci jsou určeny na tříděný odpad, nic jiného do nich nepatří! Na směsný komunální odpad jsou určeny
domovní popelnice, na velkoobjemový odpad sběrný dvůr. Děkujeme
Marcela Valová

Pokračujeme v psaní ze života našich občanů
„Krupicaklan“
V loňském roce jste v měsíci září mohli fandit při fotbalovém zápase
Krupicaklanu versus dobrovolníci řad fotbalových nadšenců. Mezi ně
patří i rodina Krupicova, která má však tu zvláštnost, že je schopná z rodinných řad postavit celou jedenáctku. Ale nejen fotbalem je živ člověk.
Dnešní mladí se dali na nové, pro ně zajímavé sporty, které šlechtí tělo.
Miroslav a Jan Krupicovi a Pavel a Jan Mrázovi jsou členy AWK Tvrdonice, jde o tzv. Armwrestling / přetáčení rukou /. Běžně se tomuto sportu
říká „páka“, ta má svá přesně daná pravidla a dokonce soutěže různé
úrovně.
Tým, který soutěží
pod hlavičkou Tvrdonic,
vedou bratři Krupicové.
Trénují 3 – 5x týdně
v posilovně v Lanžhotě a přetláčení rukou
1x týdně na pákařském
stole v Týnci. Trénink
se týká celého těla, ale
převážně horní poloviny
těla. Zúčastňují se různých závodů, z nichž bylo nejhlavnější mistrovství republiky v Brně, mezinárodní závod ve Tvrdonicích, který pořádali,
a pak mistrovství světa v Polsku.
Všude se členové oddílu dobře umístili. Jan Krupica byl 2x druhý v juniorech v republikových závodech a 11. na mistrovství světa. Nyní si
dopřáli pauzu, protože při závodech utrpěli někteří zranění, ale i tak se
ostatní zúčastňují závodu Spartan Race. Jedná se o velmi náročný pře21

kážkový běh, který se dělí do 3 hlavních kategorií, liší se délkou, počtem
a náročností překážek. Pokud jsou všechny splněny, získá závodník medaili ze 3 částí, tzv. Trifeet. Těchto závodů se kromě Miroslava a Jana
Krupicových také zúčastnili Filip Krupica, Dominik Skokan a Karel Kratochvíl. Existuje spousta jiných závodů takto zaměřených, např. Army
Ron, Gladiatorrace. Stačí zapátrat na internetu a pak už jen trénovat
a dodržovat životosprávu a hlavně mít pevnou vůli.
Hesová

Mažoretky NEONKY
Mažoretky NEONKY se účastnily Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu
v Chorvatské Crikvenici. Vybojovaly krásné 2. místo ve skupině Show a 4. místo ve
skupině Batton
K mažoretkovému týmu, který nás reprezentoval v Chorvatsku, patří i naše
týnecké slečny – Bára Kopková, Šárka
Slámová, Markéta Martušková a dnes už
trenérka Marcela Kopková ml.
Mažoretky nás budou reprezentovat
ještě 24.8.2016 na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze. Holky super
– děkujeme a držíme palce do Prahy.
Miriam Slámová

I v Týnci jezdí vlak
- u pana Stanislava Strmisky, který vypráví:
Již v dětství, asi v 10 letech, jsem dostal k vánocům elektrický vláček
a to jsem netušil, že se z toho stane ne koníček, ale přímo kůň, který mě
drží až dodnes. Na studiích jsem se potkal s několika modeláři, kteří se
tomu taky věnovali a tak jsem se dostal do tajů modelaření. Poněvadž v té
době se k nám modely dovážely sporadicky, hlavně z NDR, začal jsem
si vyrábět modely sám. Postavil jsem si modely všech typů lokomotiv, na
kterých jsem jezdil. Kromě lokomotiv jsem začal stavět i modely vagónů a teď hlavně železničních jeřábů. Dnes už mé modely znají modeláři
v Německu, Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Polsku, Rusku a dokonce
i v USA. Pokud vám bude někdo tvrdit, že v Týnci nejezdí vlak, tak mu
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řekněte, že to není pravda. Už asi 30 let mám doma model železnice, sice
120 x zmenšený, ale se vším všudy na ploše asi 20 m2. Je tam model
našeho domu, vinohrady, sklepní osada, i s těmi, co už něco popili a vlastně všechno, co patří k běžnému životu, včetně dopravní nehody a další
zajímavosti. A že se mají znalosti předat dál, tak syn pracuje taky jako
strojvedoucí a představte si, taky modelaří. Protože model je velký a nedá
se nikde vystavit, je možné se po domluvě na to podívat přímo u nás.

Stanislav Strmiska

Reklama

Inzerce
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Pozvánka na kulturní akce v obci
3.9. 2016 Předhodové zpívání
4.-5.9 2016 Hody - hraje DH Bílovčanka
27.11.2016 Rozsvícení vánočního stromu s OHŇOSTROJEM
17.12. 2016 Štěpánští koledníci - předvánoční koncert

Krásné slunné léto
vám všem
přejí
Hana Zoubková,
starostka
František Čech,
místostarosta
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