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Vážení čtenáři,
předáváme vám ke konci tohoto roku zpravodaj s přehledem činnosti
obecního úřadu, realizovaných akcí a současných aktivit obce.
Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Programy rady obce
Červenec 2016
Realizace plotu kolem hřbitova (RO rozšířená o členy ZO), výběr ﬁrmy (Prajka), pronájem KD na pohřební hostiny (poplatek 500,-Kč), pacht
pozemků p.č. 755/1 a 755/2 (záměr vyvěšen v souladu se zákonem, jedná se o část zahrady na Sportovní), smlouva o dílo na vstupní dveře OÚ,
pravidlo pro významné životní události (podle zákona rada schválila náš
zvyk – blahopřání k 80., 85. narozeninám, při 90. a dalších podle zájmu
osobní blahopřání a malý dárek), dozor na opravu plotu u hřbitova (Ing.
Koliba), Registrace žádosti o dotaci na dopravní automobil (ministerstvo
vnitra) pro hasiče, ﬁrmy k výběrovému řízení na automobil (6 ﬁrem dle
dostupnosti, nabídku nakonec podaly dvě, byly ještě vyzvány k doplnění), název školy (přidáno „příspěvková organizace“), oprava komunikace Rybáře (probíhá příprava)
Srpen 2016
Prodejní cena pozemku p.č. 703/7 (objednán znalecký posudek na
cenu v čase a místě obvyklou), registrace akce „Úprava zahrady MŠ
v Týnci pro environmentální výuku“, darovací smlouvy (podpora
hodů), smlouva o obstarání propagace a reklamy, rozpočtové opatření
č. 3/2016, rozhodnutí o přidělení zakázky na úpravu zahrady MŠ a pořízení herních prvků, smlouva o dílo, (digitální povodňový plán), stanovisko ke zrušení dobývacího prostoru Týnec, připomínky z veřejného
zasedání ZO, plot pozemku majitelů na ulici Sportovní, žádost o kácení
stromu (brání stavbě), informace o úpravě prostoru za WC Hradíštěk
Září 2016
Žádost o mimořádnou dotaci TJ Sokol, žádost o povolení využití KD
(taneční studio NCOD), smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, objednávka houpačky a lanové pyramidy, žádost o povolení
kácení dřeviny (p.č. 1163/5), žádost o povolení kácení dřeviny (p.č. 146),
žádost občanky o vyjádření ke kanalizaci, otázka účastníka řízení ve věci
těžby štěrkopísku (Uherský Ostroh), spoluﬁnancování sociálních služeb,
žádost o prodej obecního pozemku (p.č. 325/4), informace o studii komunikace od pošty ke Sportovní ulici, ideová studie centra obce Týnec,
komunikace Rybáře, úhrada faktury 2016/100 dle zjišťovacího protokolu
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srpen 2016 (hřbitov), rozpočtové opatření č. 4/2016, úhrada faktury dle
zjišťovacího protokolu (dokončení opravy plotu hřbitova), žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu (aktivity školy v oblasti vzdělávání),
žádost o jednorázový příspěvek (společnosti pro odchyt psů), cenová
nabídka hydroizolace budovy na autobusové zastávce, posudek ocenění nemovitosti parc. č. 703/7, rozpis tělovýchovných a sportovních aktivit
na KD v Týnci, výběrové řízení na komunikaci Rybáře, zimní údržba
komunikací, žádost o vyjádření k oplocení objektu pro stavbu rodinného
domu na ulici Sportovní, studie komunikace od pošty ke Sportovní (tzv.
Průjezdná)
Říjen 2016
Pověření k zastupování u soudu, studie komunikace „Průjezdná“, kanalizace Malý Hradíštěk, pořízení stolů na KD, dodatek ke Směrnici č.
3 MŠ Týnec, žádost o pronájem/výpůjčku KD, stromy, výsledek výběrového řízení na opravu komunikace Rybáře a rozhodnutí o přidělení
zakázky, žádost o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, plán akcí do
„Strategie rozvoje“, rozpočtové opatření č. 5/2016, žádost o výpůjčku
KD, plán inventur na 2016
Listopad 2016
žádost občana o pronájem KD na 7.1.2016 (oslava), žádost o pronájem KD na Dívčí vínek -chasa, žádost spolku „Tynčanky z.s.“ (sídlo),
Nařízení obce č. 4/2016 o zimní údržbě, otázka příspěvku vinařů na akci
rozsvícení vánočního stromu (víno), zadávací dokumentace protipovodňových a varovných systémů v obci – oslovení ﬁrem k podání nabídky,
BIO nádoby, oplocení rodinného domu na ulici Sportovní, příprava zasedání zastupitelstva

Činnost OÚ
Srpen 2016
Závěry jednání zastupitelstva,
závěry rady obce, pohřeb občana, příprava na hody – zabezpečení převozu „máje“, příprava na
opravu komunikace Rybáře – občané, kanalizační přípojky, úprava rozpočtu, kontrolní dny hřbitov,
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vystěhování klubovny na KD, příprava kalendáře Regionu Podluží –
foto, přehled kulturních akcí, pohřeb občanky, setkání starostů Hantály,
Hodonín – hejtman Hašek – informace o zamýšlené těžbě štěrkopísku
v Uherském Ostrohu a ochraně pitných vod, VIA Designe – příprava
studie komunikace Průjezdná, jmenování zapisovatele okrskové volební
komise pro volby do JMK, stavění „máje“, otevírání obálek – výběrové
řízení herních prvků na zahradu MŠ, příprava smlouvy na zpracování
digitálního protipovodňového plánu obce – akce podpořena dotací, příprava projektové dokumentace na opravu komunikace Rybáře, publicita
hodů, podpis smlouvy s ﬁrmou Techsport – dopravní automobil pro JSDH
v Týnci, žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup dopravního automobilu pro JSDH Týnec
Září 2016
Příprava objednávky lanového
centra, případně houpačky – plánujeme umístit ke Kyjovce, příprava ke studii opravy státní komunikace od pošty směrem K Valům,
kontrolní dny oplocení hřbitova,
příprava na hody, podpis smlouvy na vybavení zahrady mateřské školy, zahájení školního roku,
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předhodové zpívání a hody, úprava
projektu Rybáře k realizaci z vlastních prostředků, práce na přípravě knihy o Týnci - Dr. Kordiovský,
Rada starostů Regionu Podluží
Hrušky, delegování členů do okrskové volební komise k volbám do
JMK – strany, Okresní soud Hodonín – opatrovnictví, pohřeb občanky, kontrolní dny hřbitov, rozeslání
poptávek na opravu komunikace
v Rybářích, změnový list opravy
plotu u hřbitova na Fond – jedna
strana plotu, schůze okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva JMK, smlouva o koupi
hasičského auta, archiv Mikulov
- kroniky pro potřeby materiálu do
knihy o Týnci, poptávka ﬁrmy HWPanty - hydroizolace budovy zastávky, objednávka herních prvků – smlouva, studie Návsi, dokončení akce
a předání díla - oprava plotu kolem hřbitova, digitální zpracování
kanalizace Týnec, schůzka výboru
k přípravě knihy, Rada starostů
Břeclav, předání akce opravy plotu
u hřbitova, závěrečné dokumenty
pro dotaci na tento plot, výběrové
řízení k opravě komunikace Rybáře, schůzka s p. Topolanskou – příprava k žádosti o dotaci na chodník Hlavní-sever, focení členů ZO do
knihy o Týnci, starostka JMK Brno – Spolek pro obnovu venkova, závěrečné vyhodnocování akce plotu u hřbitova
Říjen 2016
Školení okrskové volební komise, přípravy k volbám do JMK
(lístky, místnost, materiály …),
kontrolní den hřbitov – seznam
nedodělků, smlouva o dílo s Malovaným krajem – k vydání knihy
o Týnci, Rada starostů Regionu
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Podluží Lužice, plán zimní údržby - příprava Nařízení obce č. 4/2016,
nové vstupní dveře do OÚ, dohoda s právníkem o postupu v jednání ve
věci opatrovnictví občana (nemá u nás trvalý pobyt) a návrh na zastupování obce u soudu, Vinaři – dohoda o vyklizení zastávky na dobu
prací, HW Panty – hydroizolace
zastávky, dodání hlasovacích lístků voličům, pátek - sobota volby do
Zastupitelstva JMK, Okresní soud
Hodonín – řízení o opatrovnictví
nesvéprávné osoby, RIM Otrokovice – stoly na KD (prohlídka, podmínky koupě), příprava závěsů na jeviště KD (objednávka, měření, typ),
geometrický plán pro trvalé vyjmutí půdy ze ZPF na sběrném dvoře (byla
změna projektu a vyasfaltovali jsme víc, než bylo plánováno), redakční
rada Zvonů Podluží, výběrové řízení komunikace Rybáře, dva dny vypnutý el. proud – OÚ uzavřen, pohřeb občanky, konzultace s právníkem
– kanalizace Malý Hradíštěk, instalace herních prvků do zahrady MŚ
a ZŠ, Valná hromada MAS Dolní Morava – Josefov, kulturní komise,
Hantály – seznam BIOpopelnic u občanů – asi 30 jich není vyváženo
- nutno prověřit, na co a zda se využívají, je zahájena instalace lanové
pyramidy a houpaček U Kyjovky – pořízeny z grantu RWE Gas Storage

Listopad 2016
Rada starostů Břeclav, pohřeb
občanky, blahopřání k výročí narození občanky (85), správní řízení občan (Rozhodnutí o umístění
stavby), drobné doplnění výbavy
do hasičského auta, jednání starostů na MěÚ Břeclav (plán územního rozvoje JMK), dokončení
umístění a předání herních prvků
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na zahradě MŠ, zhotovení nových
závěsů na jeviště, rybáři – výlov na
rybochovném zařízení, dovoz hasičského dopravního automobilu,
předání-převzetí, zimní servis obecního auta, pojistné hasičského auta,
správní řízení odstranění smrku
u hospody – vánoční strom, vyjádření k žádosti občana a potvrzení
odstranění stavby, dokumenty k dotaci na lanové centrum, dokumenty
k dotaci na hasičské auto – Rozhodnutí, příprava dokumentů pro zápis
hasičského auta (dále Ford) do Integrovaného systému HZS, prohlídka a kontrola výbavy Fordu u HZS
Břeclav, dokončení Nařízení obce o
zimní údržbě, kácení „máje“, kácení stromu a osazení před KD – vánoční strom, příprava dokladů pro
zápis Fordu na DI, jednání s investorem a projektantem jeho nového
RD o umístění jeho plotu (žádost
o pronájem pozemku zamítnuta),
HZS Břeclav - potvrzení dokladů a
zápis do IS HZS JMK, přihlášení
Fordu na dopravní inspektorát (značky,
malý TP), pasování čtenářů v knihovně,
dovoz stolů na KD, nové závěsy na jeviště KD, kontrola SFŽP výsadby zeleně
na Hlavní, schůzka ke knize o Týnci -
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doplnění materiálu, podpis smlouvy se společností Povodí Moravy na
sečení Kyjovky (pravého břehu), zaslán příspěvek do Zvonů Podluží,
kulturní komise, kontrola dokladů VZP (obec), přednáška a seminář
k hospodaření obce, Dívčí vínek, výstava fotograﬁí v knihovně, rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem, „Vánoční inspirace“ na kulturním domě – akce farnosti

Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Registrace akce - Dotace pro JSDH obcí
Registrace akce - Úprava zahrady MŠ v Týnci pro environmentální výuku
Rozhodnutí MZe o poskytnutí dotace
Přesun ﬁnančních prostředků na akce v r. 2016
a) pořízení dopravního automobilu pro JSDH v Týnci
b) úprava zahrady MŠ v Týnci
c) oprava hřbitova
d) oprava komunikace Rybáře
- Rozpočtové opatření č. 3/2016
- Rozpočtové opatření č. 4/2016
- Rozpočtové opatření č. 5/2016
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- Vystoupení Městyse Moravská Nová Ves z Regionu Podluží a s tím
související změny ve smlouvách
- Záměr prodeje pozemku p.č. 703/7
- Záměr prodeje pozemku p.č. 325/4
- Spoluﬁnancování sociálních služeb
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

Realizované akce v roce 2016
Chodník Juránkových ulička
Chodník Hlavní – sever – připraven projekt a podklady pro dotaci –
žádost podána v prosinci 2016
Výběrové řízení na komunikaci Rybáře – využijeme možnosti žádosti
o dotaci a podáme ji, realizace bude v roce 2017
Vypracován projekt „Protipovodňové varovné systémy v obci“ – podána a následně schválena žádost o dotaci, v jejím rámci bude v obci
pořízen bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán, akce bude realizována v roce 2017
Vyhotovena studie opravy státní komunikace od pošty ke Sportovní
včetně chodníků
Postranní závěsy na jevišti kulturního domu
Převod pozemků kolem fotbalového hřiště realizován v prosinci 2016
– směna + doplatek rozdílu ve výměře

Oprava plotu kolem hřbitova – dotace 700 tisíc
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Úprava zahrady MŠ v Týnci
– dětské herní prvky – dotace
367 tisíc

Technický dopravní automobil
- dotace GŘ HZS MV a JMK
celkem 750 tisíc

Dětské herní prvky u Kyjovky – houpačky a lanová pyramida – grant
RWE Gas Storage 100 tisíc

Nové stoly na KD
Kniha o Týnci – bude před Vánoci
Hana Zoubková
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Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvěcování vánočního stromu v Týnci pořádaného obecním úřadem se stalo již tradicí. Spolu
se zpěvem našich dětiček, mužáků, Pohárku a dalších sólistů jsme rozsvítili vánoční strom obohacený
o další světýlka a nově také adventní svíce umístěné na balkonu kulturního domu, které se každou
neděli doplní v jedné svíci o malinkatý červený
plamínek jako symbolu další adventní neděle. Tuto
slavnost jsme rozšířili zase o nějaký prodejní stánek, kde je možné zakoupit různé zboží, většinou
s vánoční tématikou. Je obzvlášť příjemné a krásné, že toto nádherné zboží vyrábějí naše šikovné týnecké ženy – mockrát děkujeme. Svařáku jsme letos uvařili 70 litrů a …. všechen se vypil
O nádhernou tečku – ohňostroj - se postaral jako každý rok p.Piškula.
Velké díky patří obecnímu úřadu a všem, kteří se na této nádherné akci
podíleli.
(M.Slámová)

Plán akcí na rok 2017
- Vypracování nového povodňového plánu – dotace
- Realizace nového bezdrátového rozhlasu v obci – dotace
- Oprava částí a rozšíření chodníku Hlavní sever – v případě schválení
dotace SFDI
- Rozšíření veřejného osvětlení na ostrůvky při vjezdu do Týnce z obou
stran na ulici Hlavní
- Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení komunikace od pošty k ulici Sportovní i s chodníky, práce
na převodu do majetku obce nebo dohoda s JMK o spoluﬁnancování
této opravy, příprava realizace
- Napravení stavu kanalizačních přípojek občanů (nepovolené stavby,
nepřipojení k řadu)
- Oprava komunikace Rybáře, žádost o dotaci, pokud ji neobdržíme,
budeme realizovat z vlastních prostředků.
- Rozšíření vybavení hasičů – výstroj, výzbroj, nový vozík za automobil
na velké čerpadlo
- Úprava pozemků kolem hřiště a doplnění sportoviště – volejbalové hřiště
- Rozšíření počtu herních prvků pro děti (houpačky apod)
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- Sledování a využití dotačních možností pro další rozšíření výsadby
zeleně v obci, úprava Návsi, multifunkční hřiště apod.
- Oprava budovy bývalé autobusové čekárny
- Podle možností oprava cesty u hřbitova
- A rovněž podle možností chodník od Hlavní ke kostelu a úprava silnice
Hana Zoubková

INFORMACE ZE ŠKOLY
V letošním školním roce máme v základní škole 45 žáků a v mateřské
škole 33 dětí.
Naše škola nově realizuje projekt Vzdělávání budoucnosti podpořený
z výzvy MŠMT. Projekt je zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků během dlouhodobého vzdělávání, na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence
u dětí předškolního věku, usnadnění přechodu dětí na ZŠ, dočasnou
personální podporu – školního asistenta základním školám, spolupráci
pedagogických pracovníků základních škol v oblasti rozvoje základních
gramotností – čtenářské a matematické gramotnosti aj. Hlavním cílem
projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků
v klíčových kompetencích. Celková získaná částka je 518 663,- Kč.
Naše škola se průběžně zapojuje do mezinárodních projektů přes
internet - etwinning,. Spolupracujeme se školami z evropských zemí.
Vzájemně se poznáváme, představujeme si naši zemi a tradice. Komunikujeme spolu v anglickém jazyce.
Spolupracujeme s hasiči a s policií ČR,,s nimiž na škole proběhly dvě
besedy a dále etické dílny ,zaměřené na mezilidské vztahy.
Na škole pracuje několik kroužků:.dyslektický kroužek a logopedická
intervence ve škole a logopedická prevence v MŠ. Dále máme kroužek
angličtiny, přírodovědný, který organizuje pro děti různé exkurze (ZOO
Hodonín apod.) a ekologickou výchovu, jejíž součástí je sběr papíru
a třídění odpadu .Také děti hrají na sopránovou zobcovou ﬂétnu
v kroužku hry na ﬂétnu. Pod hlavičkou NCOD zde již po několik let děti
tančí Street dance.
Po dobu tří měsíců jezdí žáci 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy
do plaveckého bazénu v Břeclavi.
Díky obci, které se podařilo získat ﬁnanční prostředky, byla vybavena
školní zahrada moderními herními prvky z přírodního materiálu. Tímto
bychom chtěli obci poděkovat.
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V tomto školním roce jsme se zúčastnili běžeckých závodů v Mikulčicích, kde jsme získali dvě medaile. Naši druháčci byli v místní knihovně
pasováni na čtenáře. V září jsme s rodiči vyřezávali dýně a opékali špekáčky. První adventní neděli jsme ve spolupráci s obcí rozsvítili vánoční
stromek. Připravujeme spoustu dalších krásných akcí, v nejbližší době
to budou např. vánoční dílny ve škole, Lucky nebo koledování v Týnci.
Školní družinu navštěvuje celkem 43 dětí a pracují ve dvou odděleních.Součástí ŠD je i sportovní kroužek.
V mateřské škole od září zhlédly děti dvě divadélka / Do pohádky za
zvířátky a Uklidíme les/.Druhé divadlo bylo zaměřené na ekologickou
výchovu, hlavně na správné třídění odpadu. Starší děti se zúčastnily besedy s policií.
Dětí jezdí jeden den v měsíci na bruslení do Břeclavi .Pojedou celkem 10 krát.Další akcí byla účast na rozsvěcování vánočního stromu.
Do konce prosince nás ještě čeká návštěva Mikuláše,čerta a anděla,vánoční dílny a nadílka.
Jako každoročně musíme poděkovat sponzorům,kteří nám ﬁnančně přispěli na hračky k Vánocům.Jsou to : Agromoravia Mor.Nová Ves,
ﬁrmám - Ostratický,Urbánek,dále Vinařům a Rybářům z Týnce,panu
Flachsovi,Klimešovi,Martuškovi J., Sirotkovi,řeznictví p.Žůrka ,p.Rácovi
Poděkování patří také ﬁrmě Petra Zugárka za opravy zařízení ve
školní kuchyni, které provedl zdarma, a již tradičně paní starostce ,která naši školu společně s radou obce zvelebuje a napomáhá k rozkvětu
mladé generace a tradic.
Za celý kolektiv zaměstnanců školy přeje krásný adventní čas a šťastné Vánoce Mgr.Dana Svítilová

Folklorní krúžek Pohárek
V květnu tohoto roku ve velmi příjemném prostředí lázní Hodonín se
konalo naše první letošní vystoupení. Pro lázeňské hosty jsme si společně s CM Slovácko mladší připravili dvouhodinový program plný tanců
a písní z Podluží, Kopanic a Slovenska. Atmosféra celého odpoledne
byla velice příjemná a pro nás to bylo pěkné zahájení letošní sezóny.
Další vystoupení na sebe nenechalo dlouho čekat, hned v červnu jsme
si zatančili na výročí města ve Velkých Bílovicích. Začátkem prázdnin
nás čekal zájezd do Doloplaz u Olomouce, kde jsme účinkovali v odpoledním programu spojeném s Jízdou králů, a hned na to jsme, jako
každý rok, uspořádali taneční soustředění tentokrát na Horňácku v Ta13

sově. Pokračovali jsme dalšími prezentacemi - na předhodovém zpívání
v Moravském Žižkově, vinařském dni v Němčičkách, dvojvystoupení 3.9.
odpoledne v Hruškách a večer na předhodovním zpívání v Týnci
Na konci října jsme se zúčastnili dobročinné akce v Břeclavi, kterou
pořádal soubor Old stars a kde jsme vystoupili společně s Jožkou Černým, sourozenci Baťkovými, Jendou Huňařem, Jarou Švachem a jinými
soubory. Výtěžek (krásných 35 850 korun) z tohoto koncertu s názvem
Pro dobrý pocit, putoval pro zdravotně postižené klienty UTILIS Břeclav.
V listopadu jsme ještě zatančili na svatomartinských otevřených sklepech ve Velkých Pavlovicích, a hurá na naše vánoční turné, tentokrát
v Týnci, Hruškách a ve Staré Břeclavi na vánočním koncertě Břeclavánku.
Letošní sezóna
byla moc pěkná a
opravdu jsme si ji
hezky užili. Díky
přípravce, kterou
jsme pořádali před
dvěma lety, máme
nyní v souboru poměrně dost mládeže, která pravidelně navštěvuje
zkoušky a chce se
stále učit něčemu
novému, což nás
starší samozřejmě baví a vycházíme jim vstříc. Pohárek má však dlouhodobě jeden problém, a tím je nedostatek chlapců v souboru. Z celkového
počtu 23 členů je jen 6 chlapců, a to je opravdu málo. Proto jsme museli
odmítnout v tomto roce některá vystoupení a nebylo jich málo, celkem
devět, kdy jsme nedali dohromady chlapeckou složku.
Proto chceme začátkem roku 2017 uspořádat tzv. Veřejnou zkoušku,
na které chceme ukázat , jak náš soubor funguje, jak probíhají naše
zkoušky, co se učíme, jak se to učíme apod. Na tuto veřejnou zkoušku
již nyní zveme všechny kluky od 13 do 25 let, aby se přišli podívat. Ti
mladší mohou přijít samozřejmě i s rodiči. O termínu vás budeme včas
informovat.
ZA CELÝ KRÚŽEK POHÁREK VÁM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A MNOHO ŮSPĚŠNÝCH DNÍ V ROCE 2017.
manželé Kobzíkovi
14

Týnečtí mužáci

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Týnec
Rok se s rokem sešel
a my hodnotíme, jakým
pro nás byl. Jako každoročně byl pro nás rybáře
pracovním, pestrým, náročným i úspěšným. Začínáme prodejem povolenek, následuje členská
schůze, jarní rybářské
závody, výlov, soutěž gulášů a burčáků, brigády,
zabezpečení občerstvení
u rozsvícení vánočního
stromu v Týnci a v neposlední řadě práce s naší mládeží v rybářském
kroužku. Dovolte mi vás o naší činnosti v téměř již uplynulém roce 2016
stručně informovat.
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Dne 12. 3. 2016 se v KD Týnec uskutečnila výroční členská schůze. Schůze se zúčastnilo 39 členů a 9 členů se omluvilo /celkem členů
MRS z.s., p.s. Týnec včetně mládeže 180/. Ostatní členové bez jakékoliv omluvy svou povinnost účastnit se výroční schůze nesplnili. Každým
rokem se jak výroční schůze, tak brigád účastní stále stejní členové.
V sobotu 23. 4. 2016 se za velmi chladného počasí uskutečnily na Týneckém rameni jarní rybářské závody pro dospělé. Závodů se zúčastnilo
46 závodníků z řad domácích i přespolních rybářů. Celkem rybáři ulovili
29 ks kapra a spoustu jiných druhů ryb.
1. Helešic Josef s kaprem 61 cm (p.s. Týnec), 2. Mlýnek Ladislav
s kaprem 57 cm (p.s. Týnec) 3. Michl Drahomír se součtem kaprů 152
cm (p.s. Velké Bílovice)
V neděli 24. 4. 2016, kdy se teplota u vody přiblížila k 0° C, zavítali na
rameno zástupci nejmladší generace rybářů - 14 účastníků. Celkem bylo
uloveno 18 kaprů.
1. Michalica Jakub- kapr 57 cm, 2. Babocká Denisa -kapr 55 cm,
3. Michalicová Kateřina- součet kaprů 99 cm. (všichni p.s. Týnec)
Akce pro naše občany:
Soutěž gulášů a burčáků
Dne 17. 9. 2016 se v Týnci na Velkém Hradíšťku uskutečnila soutěž
gulášů a burčáků za spolupráce týneckých rybářů a Vinařů z Týnce. Na
této akci mezi sebou soutěžilo 7 družstev, které ukázaly svůj kuchařský
um při vaření guláše. Návštěvníci mohli ochutnat spoustu druhů gulášů.
Také o burčáky nebyla nouze díky týneckým vinařům, kteří dodali nepřeberné množství vzorků k degustaci.
Výlov
V sobotu 29. 10. 2016 se za hojné účasti občanů uskutečnil XIV. tradiční výlov rybochovného zařízení, kde si všichni mohli pochutnat na
smažených rybích pochoutkách a zakoupit si živou či vykuchanou rybu
nejen ke štědrovečerní večeři.
Rozsvěcování vánočního stromu
Tak jako každý rok náš stánek nabízel smažené pstruhy, bramboráky a
uzené cigáro. Příjemně jsme si s vámi 27. 11. vychutnali první adventní neděli.
Aktivně pracuje rybářský kroužek. Scházíme se každý pátek ve škole,
v KD nebo na hřišti. V únoru jsme zavítali na halový turnaj v rybolovné
technice do Hodonic a Kroměříže. Zúčastnili jsme se soutěže mladých
rybářů Zlatá udice, která se konala v Týnci. V červenci se uskutečnilo
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soustředění rybářské mládeže ve Stropešíně na Dalešické přehradě,
kde jsme měli pro děti mimo soutěže v rybolovu připraveno spoustu her.
Díky hospodáři p.s. Náměšť nad Oslavou p. J. Řezaninovi jsme s dětmi
zavítali i na tamní rybochovná zařízení, kde byly děti seznámeny
s chovem ryb a jejich produkcí.
Tímto bych chtěl poděkovat jménem naší rybářské mládeže za
ﬁnanční prostředky obce, díky
kterým se můžeme těchto akcí
účastnit a pořádat je.
Krásné a pohodové Vánoce a v novém roce pevné zdraví a hodně
štěstí!
Petrův zdar! Petr Zugárek, předseda
TERMÍNY PRODEJE ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK
PRO ROK 2017
Kavárna U Melišů vždy od 17:00 do 19:00 h:
7. 1. 2017
21. 1. 2017
4. 2. 2017
18. 2. 2017

25. 2. 2017

TJ Sokol Týnec – podzim 2016
V letošním roce prošel týnecký Sokol řadou proměn. Kromě zvolení
nových členů výkonného výboru a schválení nových stanov proběhlo na
hřišti i několik rekonstrukcí. Tou největší je jistě vybudování automatického zavlažovacího systému, který tak po letech nahradil starý manuální
a ušetří našim správcům mnoho času a úsilí. Vyjma závlahy se opravila
také střecha na pergole, chodník u toalet a kompletně se uložil do země
vodovodní systém.
Výsledky fotbalistů
bohužel nejsou úplně
podle představ. Po třinácti kolech se s jedenácti body umístili na
posledním 14. místě,
avšak stále jsou v těsném kontaktu s několika soupeři nad nimi.
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Pozitivní je, že se týmu ujal nový trenér. Stal se jím Lukáš Salajka, který
už s mužstvem plánuje zimní přípravu a dokonce naznačil, že by mohl
přivést i několik potřebných posil na doplnění kádru. Všichni věříme, že
se výkony našich hráčů v novém roce zlepší a podaří se umístit na lepší
pozici.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim věrným fanouškům,
kteří nás houževnatě podporují a věří, že to na jaře bude lepší.
Za výbor TJ Zdeněk Janulík

VINAŘI
Dobrý den Týnčani,
rád bych krátce zhodnotil rok 2016 z pohledu naší organizace a pozval vás na naše akce, které budeme pořádat v roce 2017.
Předtím vás chci ještě pozvat na zájezd do Bratislavy na vánoční trhy.
Akce se pořádá 18.12.2015 a odjezd je ve 10:00 hod od zastávky, návrat
kolem 20 hod. Cena zájezdu je 100, respektive 150,- 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 rekordních 615 vzorků vín, cenu Starostky
obce Týnec získali p. Petr Netopilík a p. Martin Jůva. Tradičně pak probíhala dražba šampiónů. Celá částka 2 650 Kč pak byla předána nadaci
Dobrý Anděl – tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se dražby zúčastnili a přispěli na dobrou věc.
Pevně věřím, že v roce 2017 navážeme na úspěchy, kterých jsme
dosáhli v roce 2016. Letošní vinařskou úrodu velmi poznamenaly jarní
mrazíky. V době dozrávání pak i výskyt chorob v nedostatečně ošetřených vinohradech. Nicméně hrozny dosáhly krásné cukernatosti s velmi
příjemnou kyselinkou.
Třetí sobotu v červnu (18.6.2016) se konala akce Otevřené sklepy.
Počasí bylo velmi příznivé pro koštování vína, a proto máme radost, že
k nám přišlo tolik návštěvníků.
Díky p. Petru Netopilíkovi, jsme rozšířili možnost navštívit sklep v lokalitě „Staré hřiště“. K poslechu opět zahrála cimbálová muzika, která
návštěvníkům zpříjemnila koštování. Pro rok 2017 chystáme malé změny v organizaci, které by měly přispět k zatraktivnění akce.
Podpořili jsme pořádání Dětského dne na Hradíšťku, a to ﬁnanční
částkou 1 800 Kč.
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V září jsme ve spolupráci s místním rybářským spolkem uspořádali
Soutěž gulášů a burčáků. Dle ohlasů, které máme, se akce velmi líbila
a my ji zopakujeme opět třetí sobotu v září – 16.9.2017. Návštěvníci
velmi ocenili možnost porovnat 15 burčáků na jednom místě a zajíst je
guláši. Rád bych poděkoval všem týmům, které se zúčastnily vaření gulášů, a vinařům, kteří dali burčák do soutěže, a rád bych je pozval na
příští ročník. Vítězem se stalo mužstvo myslivců a jako nejlepší burčák
byl vyhodnocen burčák p. Martina Jůvy. Večer se pak o zábavu postarala
skupina Čtyřlístek. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.
Ochutnávka mladých vín a zabíjačkových specialit proběhne v sobotu
10.12.2016. Je to příležitost „vypnout“a 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.
Letos jsme si i za přispění Jihomoravského kraje zakoupili 2 chladící
vitríny na víno, díky kterým bude mít víno nejen na koště správnou teplotu, což je velmi příznivá zpráva pro všechny milovníky vína.
Termíny akcí pro rok 2017:
10.12.2016 Ochutnávka mladých vín
4.3.2017 – Místní výstava vín
17.6.2017 – Den otevřených sklepů
16.9.2017 – Soutěž gulášů a burčáků
9.12.2017 – Ochutnávka mladých vín a zabíjačkové speciality
Přejeme všem občanům Týnce klidné adventní dny, příjemné prožití
vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2017.
Vinaři z Týnce

Jak vznikala kniha o Týnci – slovo kronikářky
Už někdy v polovině minulého století přemýšlel kronikář Josef Miklín
nad tím, že je třeba, aby naši potomci znali, jak se žilo dříve, jaký život
měli naši předkové. Zpracoval písemně vzpomínky na prarodiče a rodiče i historii svého života, aby děti, které už dnes mají také vnoučata,
věděly něco o svých kořenech. Na to navázal psaním kroniky a zároveň
zpracoval po tématech vše, co si pamatoval sám, co znal z vyprávění
pamětníků. Dnes čistým týneckým nářečím už mluví jen několik občanů, proto slovníček určitě zaujme. Zapsal vzpomínky stařečka Mikuliče,
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které sahaly až do 2. poloviny 19. století.
Neuspořádaný zápis jeho vzpomínek je
cenným pramenem.
Stejně tak zpracovával vše, co se týkalo Týnce, Ing. Jan Prokop. Pátral
v historických pramenech a snažil se, aby
se uchovalo vše, nejen z historie Týnce,
ale i jeho folklóru. Dalším kronikářem byl
pan František Beránek, který vedl kostelní kroniku, ale zachytil i některé události v obci. Historie kostela úzce souvisí
s životem v obci. Kroniku Sokola vede
Ing. František Melichar, množství fotograﬁí ukazuje, jak jde čas tvářemi sportovců.
Totéž platí o kronice školy, kterou vede
učitelský sbor a fotograﬁe z dětství doprovází vtipnými poznámkami.
O kronikách dalších spolků jsem se zatím nic nedozvěděla. Při přípravě
knihy o Týnci se ukázalo, jak je potřebné a záslužné pro budoucnost
zpracovávat přítomnost. Velmi se o to zasloužila paní Marie Prokopová,
cenná je její činnost kronikářky. Dala řád fotograﬁím – popsala, nalepila
podle témat. Shromažďuje dodnes vše, co se Týnce týká, a její poznatky
a vzpomínky slouží při mnoha příležitostech.
Některé autory odborných článků v knize jste měli možnost osobně
popsat, uvádějí, od koho informace získali, ale doplnili o výpisy z archivů, které jsou pro nás laiky obtížně dosažitelné. V archivu v Mikulově
jsou také umístěny kroniky z minulé doby, pokud má někdo zájem, musí
studovat na místě, pouze v pravomoci starostky je o ně požádat, pak
však není možné je dát veřejnosti k dispozici.
Děkujeme všem občanům, kteří přinesli fotograﬁe, i když třeba v knize nejsou, rozsah to neumožnil. Jsou uchované v počítači i naskenované. Pokud někdo ještě narazí na něco, co by dokreslilo život v obci,
fotograﬁe, rozhodně bychom byli potěšeni, kdyby to přinesl opět ofotografovat. Uložíme pro budoucnost. Třeba bude za několik let
další kniha. Každý zachycený
okamžik je neopakovatelný,
a proto ceněný. Můžete se
o tom přesvědčit na výstavě
fotograﬁí v knihovně, bude otevřena ve výpůjční době ještě až
obraz Ing. Jančara
do 29.12.2016.
20

Ukázka toho, co v knize není: Ukradená stařenka
Stalo se to v Týnci okolo roku 1850. Ve starých dobách neměli zemědělci důchod. Když předávali dětem hospodářství a odešli na výminek,
upsali u soudu, že jim děti budou každoročně odvádět dohodnutý výminek, a to buď v obilí, jiných potravinách nebo i v penězích. Při tom ten ze
sourozenců, u něhož výminkář bydlel a o stařečky se staral, často přijímal
za stařečky výminek od ostatních dětí a někdy s ním i sám hospodařil.
V Týnci v domě č. 66 bydlela u svého syna stařenka Blinkalová. Její
dcera, která se provdala do Hrušek, jí každoročně odváděla upsaný
výminek v obilí. Svoji povinnost pravidelně plnila, i když se to jí samé
a hlavně jejímu muži nelíbilo.
Jednou, když zase přivezli mamince do Týnce obilí, našli stařenku doma
samotnou, protože mladí byli v poli. Stařenka už byla se zatemněným rozumem a bez vlastní vůle, a tak zeťovi napadlo, jak by se mohl povinnosti
zbavit, a ještě na tom i vydělat. Obilí si nechal, stařenku naložil na vůz a na
stole nechal pro hospodáře písemný vzkaz, že maminku odvezli do Hrušek,
a protože je nyní u nich, očekává, že jí výměnek skoro doveze. Samozřejmě se to neobešlo bez sporů, hádek, nepřátelství, skončilo to u soudu, který
rozhodl, že stařenku musí vrátit znovu do Týnce i s obilím.. Říkalo se dokonce, že se znovu pokoušeli stařenku ukrást, ale to se jim už nepodařilo,
protože na ni v Týnci dávali už větší pozor. Mezi lidmi se pak dlouho mluvilo
o tom, jak si Blinkalé kradli stařenku.
Věroslava Hesová

Statistika obce
Obec má k dnešnímu dni 1091 obyvatel:
Z toho
dospělých
894
mužů 450, žen 444
dětí 15-18 let
35
chlapců 18, děvčat 17
dětí do 15 let 162
chlapců 78, děvčat 84
z nich 6-7 let
20
do 3 let
41
Průměrný věk našich obyvatel je 41,4 let
V letošním roce se narodilo 5 dětí.
Zemřelo 12 občanů a 3 rodáci z Týnce
Obdivuhodný věk 90 a více let mají 4 naše
aše spoluobčanky
l
Emilie Jančálková
Štefanie Strmisková
Marie Gajdová
Anna Blažejová
Upřímně blahopřejeme a přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let.
(zou-)
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Dobrovolný svazek obcí Hrušky-Týnec
pro stavbu společné čističky odpadních vod
Aktualizace smluv na stočné
Vážení občané,
blíží se konec roku a s ním i každoroční vyúčtování plateb stočného.
Vlastník kanalizace, v našem případě Dobrovolný svazek, má právo na
úplatu za odvádění odpadních vod
(stočné), které vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace
a je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Celou problematiku řeší zákon č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Většina z vás má uzavřené smlouvy vyúčtování stočného dle skutečného
spotřebovaného množství vody, tedy dle stavu vodoměru. Většina z vás si
jistě řekne, že tak je to správné. Bylo by. Ale … jsou mezi námi občané, kteří
kombinují používání vody z vlastní studně a odběru z veřejného vodovodu.
Hlášené stavy vodoměrů a skutečně spotřebované a odvedené množství
vody je pak velmi zkreslené, neboť do kanalizace odteče všechna voda
bez rozdílu, zda je čerpaná z vlastní studny nebo z veřejného vodovodu.
Není přece možné, aby např. šestičlenná rodina vykazovala celkovou roční spotřebu vody 6 m3 při celorepublikově statisticky dokázané skutečnosti
spotřeby vody cca 36 m3 na osobu a rok. Jak k tomu přijdou ostatní občané, kteří platí poctivě spotřebovanou vodu dle stavu vykázaného vodoměrem. Logicky doplácí na svou poctivost. V naší obci se bohužel nejedná jen
o rodinné domky, které takto spotřebu kombinují, ale i spotřebu ve vinných
sklepech, penzionech a dalších ubytovacích prostorách.
Apelujeme tedy na ty občany, kteří kombinují odběr vody z domácí
studny a veřejného vodovodu a mají uzavřené smlouvy dle stavů natočených vodoměrem, aby přehodnotili svůj postoj k tomuto problému, dostavili se v úředních hodinách na Obecní úřad Hrušky a u slečny Dubské
své smlouvy zaktualizovali dle skutečnosti.
Josef Trecha, předseda DSO

Inzerce
Hledám ke koupi byt v Týnci, hotovost mám, tel. 604 590 643
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Krásné Vánoce
a všechno dobré
v novém roce
vám přejí

Hana Zoubková, starostka
František Čech,, místostarosta
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