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Vážení čtenáři,
předáváme vám zpravodaj s přehledem činnosti obecního úřadu, realizovaných akcí a současných aktivit obce.
Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje

Programy rady obce
Listopad 2016
Návrh směnné smlouvy s Lesy ČR, smlouva odpovídající věcnému
břemenu (přípojka NN občan), oprava budovy bývalé autobusové čekárny
(rozpočet a harmonogram), poškození stolu na KD o Dívčím vínku, připomínky z jednání ZO č. 13 ze dne 22.11.2016, rozpočtové opatření č. 6/2016
Prosinec 2016
Výsledek výběrového řízení na akci „Protipovodňové opatření obce Týnec“, změna ceny lesních pozemků o DPH, návrh rozpočtu 2017, návrh
rozpočtového výhledu 2018-2020, návrh rozpočtu sociálního fondu 2017,
program zasedání ZO, Rozpočtové opatření č. 7/2016, Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytování služeb (Malovaný kraj), cena knihy „Týnec. Městečko na Podluží“, připomínky ZO č. 14, vánoční koncert, akce hasičů, Tříkrálová sbírka , Rozpočtové opatření č. 8/2016
Leden 2017
Sídlo TJ Sokol Týnec (nutný pasport kabin na hřišti), Smlouva o poskytování právních služeb, žádost o výpůjčku KD – chasa (ples), Tříkrálová
sbírka (upřesnění organizace - chasa), kamerový systém v obci, kulturní
akce v prosinci, žádost o poskytnutí sponzorského daru (společnost Biliculum – neschváleno), zájem o koupi pozemku p.č. 703/7 (projednáváno
na ZO), možnost žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení (prověřeno, nedoporučeno v tomto rozsahu), výsledek Tříkrálové sbírky (22
642,- Kč), návrh projektu Dočasky.cz (čipování psů – na vědomí), nabídka
natáčení reportáží pro obec (5000,-Kč za jednu reportáž bez roční smlouvy,
3800,-Kč cena za jednu reportáž v případě uzavření smlouvy na jeden rok
a minimálně 12 reportáží – na vědomí), potřeba Vinařů zamluvit KD (degustace a košt), žádost o projednání připojení se ke kampani „Vlajka pro
Tibet“ (na vědomí), Rozpočtové opatření č. 1/2017, žádost TJ SOKOL - o
dočasné sídlo na OBEC TÝNEC Náves 1, výběrové řízení k akci “Týnec-chodník podél silnice II/424-II.část” – firmy k poptávce (Prajka, VHS, Stra2

bag, Likomstav), výpověď veřejnoprávní smlouvy (speciální stavební úřad
–ze zákona vráceno opět obci), výroční zpráva o poskytnutých informacích
podle zák. č. 106/1999 Sb., rozšíření kamerového systému v obci (výjezdy
z obce, Náves, škola), smlouva o právu provést stavbu (kanalizační přípojka
občan), žádosti o dotace (na knihovnu, klubovnu, setkání mužáků, doplnění
výstroje hasičům a dva přívěsy – za Liaz a Ford), oprava budovy autobusové zastávky
Únor 2017
Dodatek ke smlouvě s knihovnou Břeclav (nákup knih), akce spolku
„Baby z Jamy“ (jarní a podzimní výstava na KD, dětský den na Hradíšťku),
povolení na krátkodobé využití KD (rada pověřila starostku k vydávání povolení), smlouva o právu provést a umístit stavbu (vodovodní přípojka ke kostelu), inventarizace, smlouva o příspěvku na spolufinancování soc. služeb
ORP (obce s rozšířenou působností) Břeclav na rok 2017 (vzata na vědomí,
nebyla schvalována), informace ředitelky školy o šetření ČŠI (inspekce ve
škole), smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (kulturní dům – Pohárek, TJ
Sokol, škola), žádost o pronájem KD (rodinná oslava), kácení stromů (břízy
na hřbitově, poslední kaštan u Hradíšťku), výsledek výběrového řízení na
zakázku „Týnec, chodník podél silnice II/424-II.část“ je to chodník od zastávky směrem k Moravské po ulici Příkrá (výběrového řízení se zúčastnily
firmy Likomstav Morava s.r.o. (2 085 607,-Kč), Strabag a.s. (2 227 187,-Kč),
VHS Břeclav s.r.o. (2 181 646,-Kč), Vítězslav Prajka (2 147 465,-Kč), ceny
bez DPH. Kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková cena.
Březen 2017
Inspekční zpráva České školní inspekce na ZŠ a MŠ Týnec, smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (NN stavebník – občan), žádost N.C.O.D., žádost Jednoty, a.s. o pronájem KD (na schůzi), sečení obce
(Tichý), žádost o odkoupení palivového dříví (občan), žádost o odkoupení
asfaltové drti (neschváleno), kotelna KD (nutná výměna kotlů), podmínky
prodeje rašeliny a dlaždic na sběrném dvoře,jarní výstava na KD, velikonoční výstava na KD, Smlouva o právu provést stavbu (občané - přípojky, vjezd
na komunikaci), Smlouva o právu provést stavbu a Smlouva o budoucí darovací smlouvě (Antares, Malý Hradíštěk, smlouvu navrhl Dr. Šimek), firmy
k oslovení na nabídku opravy kotlů KD, Rozpočtové opatření č. 2/2017, návrh na vyřazení majetku rok 2017 (telefon a PC účetní neopravitelný, něco
ze zbrojnice a KD), žádost o povolení úpravy obecního pozemku (Krátká),
žádost o dočasné parkování (Panská-nepovoleno), žádost o odstranění
bříz v parku (Panská - neschváleno), multifunkční hřiště (záměr vybudovat,
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požádat o grant), Rozhodnutí o poskytnutí dotace (protipovodňový varovný
systém)
Duben 2017
Informace ze ZŠ a MŠ Týnec, žádost spolku „Baby z Jamy“ (využití klubovny na KD), zaměstnanci obce (pro zabezpečení úklidu obce), žádost o
pronájem zastávky (vinaři), možnost převodu pozemku p.č. 1190/2 na JMK
(pozemek pod silnicí k Hruškám, v rámci vstřícnosti k JMK a jím uvolnění finančních prostředků na opravu komunikace Průjezdná), technický dozor opravy komunikace Rybáře, smlouva o dílo hřiště, výběrové řízení na
zhotovitele projektu Průjezdná (od pošty ke Sportovní), stojany na nářadí
na hřbitově – vhodné vyrobit,zákaz vjezdu z Hlavní ke kostelu – nejen pro
nákladní auta, ale i pro traktory a autobusy,oprava komunikace u hřbitova
(záměr)
Květen 2017
Sociální služby Břeclav (finanční příspěvek), nabídka prodeje hájenky
(situace dlouho očekávaná, přesto v této době nečekaná, je třeba se rozhodnout, rozhodnutí je na zastupitelstvu obce), komunikace Průjezdná – informace o výběrovém řízení k projektové dokumentaci, multifunkční hřiště
– projekt, žádost o povolení rekonstrukce cesty (občan, příjezd k domu na
vlastní náklady), informace o projektu demolice objektu čp. 8 (pod KD – havarijní stav, připravuje se projekt, požádáme o dotaci), žádost o schválení
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Týnec z r. 2016, nabídky na výměnu
kotlů v KD, možnosti úvěru pro nákup nemovitosti (hájenky), cenová kalkulace kamerového systému v obci, žádost o obecní pozemek – stížnost
souseda na souseda, nabídka prezentace v mapě, oznámení o nelegální
výstavbě plotu (oplocení podléhá územnímu řízení a dál podle rozhodnutí
stavebního úřadu), Dětský den 3.6.2017 a malování na chodníku Ke Sklepům

Činnost OÚ
Listopad 2016
MěÚ Břeclav – stavební úřad – úprava dokumentace k projektu chodník Hlavní-od zastávky směrem k Příkré, MěÚ Břeclav – sociální služby, příprava zpravodaje, výstava fotek v knihovně, rozsvícení vánočního
stromu s ohňostrojem, monitorovací zpráva dotace na multikáru, finanční výbor – příprava rozpočtu 2017, korekce příspěvku do Zvonů Podluží
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Prosinec 2016
Příspěvky do zpravodaje a jeho úpravy, pohřeb občanky, výstava
na KD – „Vánoční inspirace“, výběrové řízení na akci „Protipovodňová
opatření obce Týnec“, úpravy zpravodaje, příprava podkladů pro zastupitelstvo, DSO Čistý Jihovýchod, podklady pro dotaci na chodník Hlavní
– žádost o vyjádření, podklady pro žádost o dotaci na komunikaci Rybáře – pasport apod, příprava vánočního přání a kalendáříčku 2017, Rada
starostů Regionu Podluží Prušánky, vinaři - zabíjačka na Hradíšťku,
přednáška pro veřejnost a beseda s olympijským kaplanem na KD, Děti
ZŠ – Lucinky na OÚ, podklady pro dotaci na opravu komunikace Rybáře, podklady k dotaci na chodník Hlavní-sever, doplnění k vyhodnocení
akce dotace na zahradu MŠ – tabulka, akce Tříkrálová sbírka – problém
organizátora (obec nebo občan - pokládáme za vhodné obec), předvánoční koncert – Štěpánští koledníci, posvěcení hasičského dopravního
automobilu, podpis směnné smlouvy s Lesy ČR, úprava a doplnění podkladů pro dotaci na chodník Hlavní (policie – nehodovost apod.), smlouva Malovaný kraj – dodatek, členská schůze Regionu Podluží Mor.Nová
Ves, prodej knih Týnec, konzultace smluv s Advokátní kanceláří Jurečka,
koledníčci ze školy na OÚ, dokončení a odeslání žádosti o dotaci na
opravu chodníku Hlavní na Státní fond dopravní infrastruktury do Prahy,
vánoční muzicírování v kostele, pohřeb občana
Leden 2017
Silvestr, Nový rok, konzultace s právníkem – sídlo
TJ Sokol, návrh smlouvy o
právních službách, chasa –
ples KD, tombola, organizace Tříkrálové sbírky, předání
studie komunikace Průjezdná a chodníky, disko na ledě
Hradíštěk – foto, zveřejnění
na www, schůzka s Ing.Hádlíkem - SÚS ohledně dalšího postupu přípravy opravy
komunikace Průjezdná, VaK
Břeclav – žádost o seznam
vyměněných vodoměrů pro
potřeby fakturace stočného
DSO, pořízení reklamní ce5

dule do zahrady MŠ (požadavek dotace), informace o
možnosti dotace a žádosti
na zeleň Hlavní (Ing.Matějka), závěrečná zpráva dotace na hasičské vybavení a
auto, Rada starostů Regionu
Podluží Mor.Žižkov, pohřeb
bývalého občana Týnce, závěrečná kontrolní prohlídka
stavby občan, Valná hromada SDH, pohřeb občana,
krojový ples, podklady pro
dotaci na protipovodňové
varovné systémy, distribuce
faktur stočné, schůzka s Dr.
Kordiovským – hodnocení
knihy, zjišťování informací
o možnostech využitelných
dotací, nabídka RTV (Regionální televizní vysílání) Jih
pan Samson, příprava farního plesu, schůzka s Ing. Stránským, ples Regionu Podluží, 2.disko na Hradíšťku – foto, prezentace, farní ples na KD
v Týnci, pokračování přípravy dokumentů pro dotaci na protipovodňové
varovné systémy, monitorovací zpráva akce vegetační úpravy (Hlavní),
vypracování výroční zprávy dle konzultace hasičů u firmy Techsport
- nefunguje spoj na vysílačku v autě, předsednictvo krajského výboru
Spolku poro obnovu venkova JMK Brno, členská schůze Regionu Podluží Tvrdonice, hasičský ples, auto hasičů (Ford) v Techsportu
Únor 2017
jednání s úřadem práce
o možnosti veřejně prospěšných prací, zahájení čištění
koryta Kyjovky – Povodí Moravy – pokračování na podzim, Rada starostů Regionu
Podluží Josefov, JMK projednání možností uvolnění
finančních prostředků JMK
6

na realizaci opravy krajské silnice od pošty ke Sportovní, předání potřebných podkladů – náměstek hejtmana, člen finančního výboru a člen
výboru pro dopravu, domluveno setkání po jejich prostudování materiálu, pohřby občanů, školní inspekce ve škole – pravidelná po několika
letech, karneval dětí ZŠ a MŠ, žádost o dotaci na setkání mužáků, MAS
Dolní Morava - informace o projektech, dokončení a podání žádostí o
dotace na JMK : knihovna (data projektor, plátno, PC, notebook, tiskárna), hasiči (dva přívěsy: za Ford a Liaz, doplnění výstroje), klubovna
(stoly, židle, pracovní stoly do zázemí, dataprojektor, nástěnné plátno),
Valná hromada TJ Sokol, turnaj RP v kuželkách, výběrové řízení chodník Hlavní-sever, jednání na JMK ohledně silnice K Valům
Březen 2017
Oznámení občanům Rybáře o zahájení opravy silnice v termínu březen/duben,
monitorovací zprávy pro vyčerpané dotace (fasáda OÚ,
sběrný dvůr, rozšíření separace odpadů v obci – multikára), vinaři – místní výstava
vín v KD, jednání na JMK
s náměstkem hejtmana o
možnostech opravy silnice K Valům a projektové dokumentace, Rada starostů Regionu Podluží Týnec, krajský sněm Svazu měst a obcí JMK Brno
(starostka), Den malých obcí Prostějov (starostka), závěrečná kontrolní
prohlídka stavby (RD občan), JUDr. Šimek – právní konzultace (prodeje
pozemků – návrh kupní smlouvy, pravomoci rady, otázka spolufinancování krajské silnice – poskytne právní výklad a doporučení, návrh správného usnesení ZO, místní názvy, smlouvy o umístění stavby, veřejnoprávní
smlouvy s žadateli o dotace,
změna v zákonech o zveřejňování informací, smlouvy o
věcném břemenu, sociální
služby a další), konzultace
se stavebním úřadem (multifunkční hřiště – nutný projekt
a minimálně územní řízení –
možnost sloučení se stavebním), pohřeb našeho občana,
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policie MNV – parkování aut
v parčíku na Panské, kontejnery na Sportovní, pohřeb
naší občanky, reklama na
jarní výstavu – média, obce,
zveřejňování úředních dokumentů podle nového pravidla - jejich úprava, redakční
rada Zvonů Podluží, pohřeb
občana, jednání s úřadem
práce o možnostech VPP,
stavební řízení 2x, úprava programů v PC Ing. Bedřich, jarní výstava Baby
z Jamy, konzultace s právníkem – správní řízení, smlouvy o stavbách,
konzultace se stavebním úřadem, životním prostředím a Povodím Moravy – hřiště, správní řízení: stromy, vjezdy, uložení kanalizace, vodovodu,
plynovodní přípojky do obecních pozemků, vyjadřování ke stavbám občanů, zahájení opravy Rybáře - domluvy s občany, projednání kanalizačních
přípojek některých občanů v Rybářích, smlouvy o dílo, jednání s občany,
firmami, administrativa, soutěž dětí ve zpěvu a recitaci v knihovně
Duben 2017
výbor DSO Hrušky-Týnec, podání žádosti o grant
na multifunkční hřiště, MěÚ
Břeclav – ministryně práce
a soc. věcí, schůzka SÚS
Ing. Hádlík – výhled realizace projektu a opravy silnice Průjezdná, jednání s
ředitelkou školy – výuka,
počty žáků, Rada starostů
Regionu Podluží Tvrdonice, schůzka s projektantem
multifunkčního hřiště – vyměření- vstupní podklady,
Andersenova noc v knihovně, Ing. Stránský – přehled
projektů na dotaci, výstava
„Velikonoční inspirace a
výstava drobného zvířec8

tva“, úřad práce – podpis
smlouvy o VPP, Závěrečná kontrolní
prohlídka
stavby (občan – garáž),
projednání nepovolených
stavebních akcí se stavebním úřadem, setkání
s vedením JMK a zástupci KÚ JMK, připomenutí
výročí osvobození obce
– konec 2.světové války, Velikonoce, školení
pracovníků pro obec, závažné poškození 7 stromů na Mlýnském kopci
– hlášeno strážníkům do
Moravské, Policii ČR do
Břeclavi a životnímu prostředí ORP Břeclav, jarní
servis služebního vozidla Octavia, konzultace
VIADesign k projektu rekonstrukce krajské silnice, hasiči – povodňové
cvičení (osazení zábran
do povodňové zdi, kontrola čerpadel), sestavení
přehledu průměrné spotřeby vody na občana pro
všechny RD v obci za účelem kontroly plateb stočného v souladu se zákonem), na základě stížnosti
poslán podnět životnímu
prostředí ke kontrole likvidace odpadních vod občanů na části ulice Hlavní, příprava akce Setkání
mužských sborů Podluží 20.5., příprava vítání
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občánků v sobotu 29.4.,
kupní smlouvy k prodeji pozemků – projednání
návrhů a podpisy, komunikace Rybáře – pochůzka,
BOZP pracovníci, projednání možností územního
plánu v případě koupě
hájenky, změna smlouvy
s úřadem práce, vítání nových občánků obce, Rada
starostů Regionu Podluží,
objednávka školení a referenčních zkoušek pro
hasiče, stavební dozor
Rybáře – prohlídka, DSO
Čistý jihovýchod – revizní
komise starostka
Květen 2017
Prohlídka hájenky –
členové ZO, kontrolní
den komunikace Rybáře, smlouva k sociálním
službám – projednávání
s právníkem a Městem
Břeclav, návrh na vklad
na k.ú. prodaného pozemku, vyjádření ke stavebním projektům, poptávky na výměnu kotlů
v KD, referenční zkoušky
na FORD – hasiči, konference „Obecní zřízení“
Praha – starostka spolu
s ostatními starosty okolních obcí, cyklovýlet RP –
pro zastupitele a pracovníky obcí, celostátní sněm
Svazu měst a obcí ČR –
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starostka s kolegy starosty
Regionu Podluží, besídka
ZŠ a MŠ Týnec, setkání
mužáků „Návrat ke kořenům“, příprava zpravodaje,
Policie M.N.Ves-kamery v
obci, vodoprávní řízení (kanalizace Hlavní), kontrolní
den Rybáře, prezentace
map, úprava zastávky

Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Rozpočtové opatření č. 6/2016
Přesun finančních prostředků na akce v r. 2016
Směnná smlouva s Lesy ČR
Rozpočet obce Týnec na rok 2017
Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na základě žádostí
Veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotací
Rozpočtový výhled obce na období 2018-2020
Rozpočet sociálního fondu obce Týnec na rok 2017 a s ním související
Směrnice k používání sociálního fondu
Rozpočtové opatření a) č. 7/2016
b) č. 8/2016
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Prodej pozemku p.č. 703/7, k.ú. Týnec na Moravě
Prodej pozemku p.č. 325/4, k.ú. Týnec na Moravě
Silnice III/4241
Změna názvu viniční trati
Záznam o provedení rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Zájem o koupi budovy č. 133
Záměr přijetí úvěru v případě koupě budovy čp. 133
Záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

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
Transformace společnosti po roce 1989 přinesla množství velkých změn,
které nám i když někde pomalu, pronikají do škol a do podvědomí kantorů
a veřejnosti. Tak jak se měnila společnost, zvyšoval se také tlak na změnu pojetí výchovy a vzdělávání a na nutnost přizpůsobení se nové situaci.
Společnost zjistila, že nechce-li stát stranou evropskému vývoji, musí přistoupit na změny. Bylo nutno vymezit se zastaralému školskému systému
a reflektovat společenské změny. Byl přehodnocen význam vzdělání a jeho
kulturní, sociální a ekonomická hodnota.
Byly formulovány hlavní kritizované problémy stávajícího stavu. Stavu,
který za sebou naše školství vleče opravdu ještě z doby „předrevoluční“,
- uniformní charakter školy, nerespektování individuality
- centralistické řízení celého systému
- normativně vymezený obsah vzdělání
- encyklopedický charakter vzdělávání
- autoritativní vztah mezi učitelem a žákem
- důraz na vnější disciplínu
- upřednostňování intelektuálního rozvoje na úkor rozvoje sociálního,
emocionálního, morálního a volního
- převaha verbálních metod a frontální organizace výuky (nositelem poznání je učitel, který přednáší a „nalévá „ žákům informace do hlavy)
- orientace na výkon a přeceňování klasifikace!!!!
- hodnocení převážně charakterizované jako měření
Úkolem základního vzdělávání dnes je vybavit žáky kompetencemi a učit
je poznávat smysl získávání vědomostí, dovedností, zkušeností a vybudovat vztah k učení, dokázat rozlišit pokrok a reflektovat jejich dosavadní dovednosti. Je potřeba naučit žáky plánovat, kriticky hodnotit výsledky svého
učení a o svých výsledcích se nebát otevřeně hovořit. Přitom je důležité, aby
se naučili experimentovat, porovnávat, posuzovat, vyhledávat informace,
využívat logické a empirické postupy, kriticky myslet a dokázali obhájit svá
tvrzení. Základ úspěchu začleňování se do společnosti spočívá ve vytváření
společenství v užším kruhu, čímž je myšlena spolupráce žáků v malých skupinách a to jim právě nabízí malotřídní uspořádání škol ve spojení například
s metodou profesora Hejného, kterou u nás využíváme už pět let. Do výuky Hejného metodou se již zapojila velká část základních škol. Na prvním
stupni už je etablovaným přístupem. Průzkum ukázal, že se touto metodou
mohou s úspěchem učit i děti, které na prvním stupni prošly tradiční výukou.
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Popularitu si didaktik Hejný získává i v zahraničí. Jeho postupy plánují v
Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku, a dokonce i v Kanadě a Spojených
státech.
Ve čtení pracujeme s genetickou metodou, která vystřídala tzv. analyticko-syntetickou, se kterou se pracovalo plošně až do začátku školské reformy. Dále jsou naše učitelky proškoleny v metodě SFUMATO, která je
také velmi oblíbená a zajímavá. Každému dítěti sedne jiný přístup a je tedy
možné s metodami pracovat dle uvážení kantora.
Individualizace ve výchově a vzdělávání čili podstata celé práce v malotřídním uspořádání je způsob výuky, při němž podporujeme společné vzdělávání dětí s rozdílnou úrovní schopností, nerozdělujeme žáky do studijních
a praktických tříd, aby se nám lépe pracovalo, ale umožníme jim vzdělávat
se společně – rozdíly mezi dětmi respektujeme, reagujeme na ně při plánování, realizaci a hodnocení výchovně vzdělávací práce.. Máme asistenta
pedagoga, který pomáhá učiteli s organizací výuky i s výukou samotnou a
máme taky speciálního pedagoga, který se podílí na logopedické intervenci u žáků naší školy a tři logopedické asistentky, které mají na starosti děti v
mateřské škole. Žáci mají možnost vzájemně spolupracovat, učit se jeden
od druhého, zejména mladší od starších, mají prostor k tomu si pomáhat,
tolerovat se. Vztahy mezi žáky malotřídních škol bývají otevřené a pevné,
trvají často celý život. Kázeňské problémy se zde prakticky nevyskytují.
Dítě má možnost vyrůstat v klidném, pohodovém prostředí malé školy,
nikoli ve velkém kolosu, kde na něho, často již od útlého věku, působí řada
negativních jevů včetně návykových látek, drog a šikany a není stresované každodenním dojížděním. Dítě na prvním stupni totiž musí zmobilizovat
veškeré své adaptační mechanismy (přizpůsobit se). Nově se učí delšímu
odloučení od rodiny, přijímá autoritu učitele, soustředí se na výuku, je hodnoceno a srovnáváno se spolužáky, později se projevuje potřeba začlenit
se - ztotožnění se se skupinou plní funkci jakési přípravy na budoucí intimní
a přátelské vztahy. To vše se podílí na utváření jeho identity. Proto by mělo
chodit do školního prostředí s pocitem sounáležitosti a bezpečí na „domácím hřišti“.
Při poslední školní inspekci naše škola dopadla dobře a mezi naše
silné stránky se řadí právě inovativní metody, které používáme. Možnost
srovnání výuky jednotlivých škol a samozřejmě té naší - je možné dohledat zde: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-Zpravy?page=undefined&jmeno=T%C3%BDnec&adresa=&mesto=&ic=&identifikator=
Více se o škole, našich výletech a akcích dozvíte na webových stránkách zsmstynec.cz
Ředitelka školy (Redakčně neupraveno)
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Hasiči Týnec
Stručný přehled letošních akcí od
Nového roku:
• 28. ledna jsme pořádali již 23. HASIČSKÝ BÁL
• 20. dubna jsme se zúčastnili nácviku plnění bambyvaku zavěšeného
pod vrtulníkem na letišti Ladná
• 22. dubna jsme provedli cvičení na
protipovodňové hrázi Kyjovky. Zde
byly vyzkoušeny zábrany, zpětné
klapky u výpustí, jejich těsnost a
hlavně funkčnost čerpadel.
• 7. května jsme zavítali do družební
obce Sekule při příležitosti svátku
svatého Floriána, patrona hasičů,
kde se konala slavnostní mše svatá.
• 3. června účast na Dnu dětí - Hradíštěk
• 15. července se bude konat přátelské fotbalové utkání družebních obcí
SDH Týnec – DHZ Sekule na místním fotbalovém hřišti.
• Od Nového roku jsme vyjížděli k 5 zásahům (požár trávy, odpadu, rodinného domu, štěpek, cvičný poplach Mikulčice - vykopávky)
Průběžně kontrolujeme Kyjovku a jsme stále připraveni k zásahu a pomoci v případě potřeby.
Mrákava Luděk, starosta SDH Týnec
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Baby z Jamy
Rády bychom Vás informovaly o nově se
zakládajícím spolku „Baby z Jamy“, jehož
činnost už někteří z Vás zaznamenali na
několika akcích. S nápadem založit dámský
spolek „Baby z Jamy“ přicházíme proto, abychom mohly jako členky, případně i jako příznivkyně či příznivci spolku uplatnit své tvůrčí
nápady, vyplnit svůj volný čas a přitom se
ještě smysluplně bavit. Doufáme, že členky
spolku bez ohledu na věk, postavení a zájmy, budou mít společné cíle. Členky spolku se scházejí v pravidelných intervalech s
cílem sdělovat si své zkušenosti a zážitky,
organizovat společenské a kulturní akce,
tvořivé dílny a přednášky pro dospělé i děti.
Dámský spolek je otevřený a přátelsky nakloněný všem ženám i mužům bez rozdílu.
Dovolujeme si tímto do našich řad pozvat všechny zájemkyně i zájemce,
které, jak doufáme, naše činnost osloví a kteří s námi budou sdílet a naplňovat program spolku
Baby z Jamy mají již v roce 2017 některé akce za sebou - například:
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25. a 26. 3. 2017 - Jarní výstava (Velikonoce a kuchyně našich babiček). Tato výstava měla velký ohlas, a to nejen v Týnci, ale také v okolních
obcích. Je třeba poděkovat paní L. Janulíkové za zajištění výstavních exponátů od našich spoluobčanů, dále všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
výstavy buď sponzorským darem nebo prací. Jejich jména si všichni mohli
přečíst u vchodu do sálu kulturního domu. Hodně se líbily vyšívané „kuchařky“, z nichž nejstarší byla zhotovena před 104 lety. Ale i ostatní vystavené
věci upoutaly. Spoluobčanům děkujeme a doufáme, že nás podpoří i při
dalších akcích.
31.3.2017 – Velikonoční vajíčková dílna v Týnci
26. 5. 2017 - Beseda s Dagmar Benešovou „S folklórem za mořem“
3. 6. 2017 - „Dětský den plný her“ pod záštitou Obecního úřadu Týnec, spolu s Vinaři z Týnce, Moravského rybářského svazu z.s. , pobočného spolku Týnec, ZŠ MŠ Týnec, členy týnecké Chasy, Sboru dobrovolných
hasičů Týnec, TJ Sokol Týnec
. Tato akce byla velmi úspěšná. Napočítali jsme přes 70
dětí nejen z Týnce. Celkovou
výbornou atmosféru umocnilo
krásné prostředí Velkého Hradíšťku a hlavně spolupráce
výše vyjmenovaných organizací, z nichž každá si připravila
pro děti různé úkoly. Po jejich
splnění se dětem dostalo zasloužené odměny. Horké počasí přálo především hasičům,
kteří zchladili nejen vyprahlý
trávník Hradíšťku, ale také zájemce z řad dětí. Všichni organizátoři věří, že se dětský den
líbil i rodičům a že se při této
akci setkáme i v příštím roce.
Můžete se těšit na další
akce (dílny, přednášky, výstava), které do konce roku 2017
plánujeme. Např. Podzimní výstava ovoce a zeleniny, která
je plánována na začátek října,
se opět neobejde bez spolu16

práce s vámi, milí spoluobčané. Budete se moci pochlubit svými výpěstky
ovoce, zeleniny a dýní..
Těšme se na tuto vzájemnou spolupráci a přejme naší společné činnosti
hodně úspěchů!
Dr. Božena Koubková a Ing. Petra Zugárková
Kontaktní adresa: babyzjamy@gmail.com
723 303 874, 728 420 356
Facebook: Baby z Jamy
Iniciátorky: Božena Koubková, Petra Zugárková
Zakládající členky (v abecedním pořadí): Michaela Filipovičová, Ludmila Janulíková, Denisa Koubková, Karina Koubková, Vendula Michalcová,
Barbora Osičková, Naďa Švachová, Iveta Zugárková, Petra Zugárková st.

Týnečtí mužáci

17. ročník Setkání Mužských sborů na Podluží v Týnci
Pod názvem „ Návrat ke kořenům“ se 20. května v Týnci na Velkém
Hradíšťku uskutečnil 17. ročník Setkání mužských sborů na Podluží.
Právě novodobá tradice mužáckého zpívání, kdy se setkají všechny
sbory Podluží v jedné obci, se datuje od roku 1999. V únoru toho roku se
sešly tehdy známé sbory na Podluží pravě u nás v Týnci. Pracovali jsme s
myšlenkou dostat všechny sbory pod jednu střechu, aby si staří dobří kamarádi při vínečku zazpívali. Chtěli jsme navázat na zvyky našich stařečků,
kteří se za dlouhých zimních večerů scházeli po chalupách, besedovali a
zpívali lidové pěsničky. Nápad se mezi mužáky setkal s kladným ohlasem, a
tak jsme opět v únoru v roce 2000 uspořádali další setkání, tentokrát i s me17

zinárodní účastí. Naše
pozvání přijal mužácký
sbor z rakouského Falkensteinu.Tehdy
jsme
ještě netušili, že vzniká
nová tradice mužáckého
zpívání.
Od té doby, až na
malý výpadek, se mužácké zpívání koná každý rok v jiné obci. Ze
zimních měsíců se zpívání v důsledku nárůstu
počtu sborů a potřeby velkého prostoru přesunulo do jarních měsíců a
poslední roky se ustálilo ve druhé polovině května . Skutečnost, že se
zpívání koná každý rok v jiné obci, je zárukou různorodosti a toho, že původní myšlenka putuje od dědiny k dědině.
Letošní zpívání uspořádali domácí mužáci za podpory obce, Jihomoravského kraje a dalších sponzorů. Akce se konala pod záštitou náměstka
hejtmana Jihomoravského kraje Jana Vituly.
Motto programu „Návrat ke kořenům“ mělo symbolizovat, že se vracíme do obce, kde vznikla myšlenka novodobého setkání mužských sborů
na Podluží.
V programu vystoupilo kromě domácích mužáků ještě 13 mužských
sborů, folklórní krůžek Pohárek z Týnce, ženský sbor z Týnce. Pořadem
provázel František Čech. Účinkující doprovázely cimbálové muziky Jožky
Severina a Břeclavan. Bezmála čtyřhodinový program zahájily jednotlivé
sbory u svých stolů, kde se představily písní ze svých začátků. Potom
se program přenesl na pódium. Hlavní program zahájila paní starostka
Hana Zoubková. Dále účastníky setkání pozdravili náměstek hejtmana
Jan Vitula a pan farář Marián Kalina. Na pódiu se střídaly jednotlivé sbory
s tanečními kreacemi členů Pohárku. Premiéru na pódiu si odbyl domácí
ženský sbor a se svými sólistkami Ivonou a Katkou Bízovými si vyzpíval
velký potlesk diváků. Program i přes svoji délku a četnost vystoupení sborů ( což se na mužáckém zpíváni dá předpokládat) zaujal a naplnil záměr
pořadatelů - sejít se starými kamarády a u dobrého vínka si zazpívat. Z
mužáckého zpívání na Podluží se pomalu, ale jistě stává fenomén, vždyť
mužácký sbor je téměř v každé obci.
Počasí nám moc nepřálo, neboť z 29˚C v pátek se v sobotu ochladilo
na 15˚C. Pro bezmála 250 účinkujících bylo přichystáno víno od místního
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vinaře, koláčky a klobásy z
daňčího masa od společnosti FOREST-AGRO. Diváci, kterých v chladném
počasí přišlo také téměř
250, mohli kromě sledování
programu také degustovat
vzorky od vinařů z Podluží.
Dále si prohlédli ŠKODU
KODIAQ a další automobily
od společnosti AGROTEC
osobní automobily.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
akce. Záznam z akce si můžete prohlédnout na obecních internetových
stránkách v záložce VIDEO.
Zpracoval: František Čech

Folklorní krúžek Pohárek
V kostce – co se letos prozatím událo.
17.3. Reprezentační ples
Mendlovy univerzity Brno,
který se konal ve Velkých
Bílovicích. Byla to velmi
pěkná akce, kulturní dům
se zcela zaplnil studenty,
krásná byla velmi bohatá
tombola složená z květin, okrasných i ovocných
stromků, hrála také cimbálová muzika, studentské předtančení a o půl
noci plesové překvapení
– Pohárek zatančil tance z
Myjavy.
23.4. Dívčí část Pohárku
nahrávala v Dolních Bojanovicích ve studiu Raj19

chman sborové písně na CD Jany Otáhalové, které bude mít křest v listopadu
tohoto roku.
29.4. Jarní koncert souborů FK Pohárek a SK Hrozen ve Velkých Bílovicích.
Koncert měl název Křížem krážem a opravdu jsme zde zatančili a zazpívali
vše možné od Podluží přes Dolňácko, Kopanice a Slovensko. S námi vystoupil také Žižkovjánek a CM sourozenců Osičkových.
20.5.Setkání mužských sborů v Týnci na Hradíšťku. Zazpívalo 13 mužských
sborů z celého Podluží. Pohárek protkal tyto zpěvy tanci z Hluku a Strání.
10.6. Gulášfest opět v Týnci na Hradíšťku, ale tentokrát Pohárek trochu jinak.
Ukuchtil zde svůj první „Pohárkový guláš“!
Na závěr trochu z jiného soudku: 30. března jsme uspořádali tzv. Veřejnou
zkoušku spojenou s náborem chlapců do našeho souboru. Přišli se podívat
kluci z Mikulčic a Prušánek a my doufáme, že se budou i nadále učit a podpoří náš kolektiv. Nicméně chlapců máme stále nedostatek, proto budeme
tyto náborové akce neustále opakovat i několikrát do roka.
Za FK Pohárek Hana Kobzíková

Rybáři
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Týnec – rybářský kroužek
Pro mnohé z vás jsou rybáři tichými blázny, kteří u prutů mlčky dlouhé
hodiny čekají na záběr a vytoužený kapitální úlovek. V našem rybářském
kroužku tomu tak není. K udicím zasedneme při výuce plavané, trénujeme
rybolovnou techniku a učíme se rybářským znalostem pro soutěž mladých
rybářů Zlatá udice. Je pro nás nemalým úspěchem, že se reprezentanti
našeho spolku a obce nejednou probojovali do národního kola této soutěže. Za tím stojí mnoho hodin úsilí, příprav, trénování a učení. Před vyvrcholením soutěžní sezony, kterým pro nás Zlatá udice je, závodíme na
halových turnajích v rybolovné technice. Zde jsou naše letošní výsledky:
Halový přebor Kroměříž 29. 1. 2017
Junioři Pořadí Body Žáci
Pořadí Body
Biró
Švach
3.
426
9.
191
Adrian
Čeněk
Karban
4.
381
Filip
Hasil
6.
343
Boris
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Žákyně Pořadí Body
Babocká
6.
205
Denisa

Sirotka
7.
330
Filip
Halový pohár Hodonice 12. 2. 2017
Junioři Pořadí Body Žáci
Pořadí Body Žákyně
Biró
Švach
Babocká
1.
444
4.
231
Adrian
Čeněk
Denisa
Karban
Sirotková
3.
374
Filip
Julie
Halový přebor Velké Pavlovice 12. 3. 2017
Junioři Pořadí Body Žáci
Pořadí Body Žákyně
Biró
Švach
Babocká
6.
384
8.
237
Adrian
Čeněk
Denisa
Karban
Kotlařík
Sirotková
7.
372
8.
166
Filip
Vojtěch*
Julie
Čech
10.
228
Simon
*kategorie žáci do 12-ti let
Svazové kolo Zlaté udice 27. 5 . - 28. 5. 2017 Kroměříž
Rybolovná technika
Junioři Pořadí Body Žáci
Pořadí Body Žákyně
Babocká
Švach
Biró
14.
151,38
6.
235,86
Denisa
Čeněk
Adrian
Karban
5.
256,58
Filip
Rybářské znalosti
Junioři Pořadí Body Žáci
Pořadí Body Žákyně
Biró
Švach
Babocká
3.
141
9.
94
Adrian
Čeněk
Denisa
Karban
5.
100
Filip
Lov ryb udicí
Junioři Pořadí Body Žáci
Pořadí Body Žákyně
Biró
Švach
Babocká
6.
2400
9.
3830
Adrian
Čeněk
Denisa
Karban
5.
2980
Filip

Pořadí Body
5.

226

6.

61

Pořadí Body
7.

244

8.

112

Pořadí Body
5.

145,99

Pořadí Body
4.

148

Pořadí Body
3.

5440

Rádi přivítáme nové zájemce o náš rybářský sport!
Petr Zugárek a Jiří Kaňa - vedoucí kroužku
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TJ Sokol Týnec – jaro 2016
A tým
Po podzimní části sezóny to s týneckým fotbalem nevypadalo zrovna růžově. Nevyrovnané výkos
ny, střelecká impotence a nedostatek fotbalistů nás
ku
připoutal na samé dno soutěžní tabulky. Na konci roku
jsme navíc přišli i o trenéra.
Od počátku letošního roku mělo tedy vedení klubu spoustu povinností.
Prioritou bylo sehnat nového trenéra, který s týmem získá potřebné body a
odvrátí historicky první sestup do nejnižší soutěže. Na konci ledna se podařilo angažovat pana Luďka Knefela z Tvrdonic, který v minulosti trénoval
mládež například v MFK Karviná, MSK Břeclav nebo FKM Podluží. Spolu
s trenérem se podařilo sehnat i několik hráčů. Z TJ Starý Poddvorov přišli
sourozenci Dušan a Filip Krupicovi a z Tvrdonic zkušený středopolař David
Rebenda.
Po několika příchodech jsme se museli vyrovnat i s jedním smutným
odchodem. Na začátku února jsme se rozloučili s naším zesnulým lékařem
a masérem panem Janem Prokopem, který pro týnecký fotbal pracoval přes
čtyřicet let a léčil zranění několika generacím.
Přes zimu jsme tvrdě trénovali, abychom se dostali do nejlepší kondice, vypilovali střelbu a krátké přihrávky a odehráli jsme několik přátelských
zápasů pro dokonalou souhru družstva. A výsledek? Patříme k nejlepším
týmům jara, z deseti zápasů se nám podařilo sedmkrát bodovat a zatím
jsme uhráli úctyhodných 15 bodů. K tomu jsme dostali pouze devět branek,
což je na jaře vůbec nejméně ze všech týmů soutěže. Pokud se nám podaří
bodovat i v posledních kolech, III. třída bude zachráněna. V další sezóně se
chceme ještě zdokonalovat, natrénovat nový herní systém a zlepšit střeleckou produktivitu, abychom se za rok nemuseli opět soustředit na záchranu
soutěže.
Vinné mušky
Vinné mušky mají za sebou letos zatím jeden zápas, a to s Moravskou
Novou Vsí, kterou porazily 3:1. V sobotu 3. června přijedou do Týnce hosté
ze Středočeského kraje, konkrétně Stará garda AFK Libčice nad Vltavou, se
kterými hrají Vinné mušky přátelská utkání již několik let.
Tou největší akcí bude bezpochyby jubilejní 40. ročník fotbalového turnaje vinných mušek, který se 24. června uskuteční u nás v Týnci. Turnaje
se zúčastní domácí Týnec a hosté z Moravské Nové Vsi, Tvrdonic a Kostic.
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Pokud Vás zajímá více informací o klubu, rozpis zápasů, výsledků nebo
plánovaných akcí, můžete nás sledovat na internetových stránkách www.
sokoltynec.cz nebo na Facebooku – TJ Sokol Týnec.
Za výbor TJ Zdeněk Janulík

VINAŘI
Dobrý den Týnčani,
rád bych vás informoval o činnosti organizace
Vinaři z Týnce v probíhajícím roce roce 2017.
První sobotu v březnu jsme pořádali tradiční
místní výstavu vín. Návštěvníci měli nejen možnost ochutnat a porovnat
vystavovaná vína, ale i
posedět, podebatovat a
zazpívat si s přáteli u cimbálu. Letos mohli návštěvníci okoštovat 511 vzorků vín. Díky naší investici do chladicích boxů bylo možno vína koštovat v
optimální teplotě. Cenu starostky obce Týnec získali p. Ing. Martin Jůva a p.
František Král. Tradičně probíhala dražba šampiónů. Celá částka 3700 Kč
pak byla předána nadaci Dobrý anděl – tímto bych chtěl poděkovat všem,
kteří se dražby zúčastnili a přispěli na dobrou věc. Dále bych chtěl poděkovat těm, kteří se podílejí na přípravě a organizaci výstavy vín, Obci Týnec
za podporu, kterou nám poskytuje, sponzorům, vinařům, že mají zájem u
nás vystavovat svá vína a všem návštěvníkům, kteří na akci přijdou, a tím
ocení naši práci. Fotografie a katalog jsou na našich webových stránkách
www.vinari-tynec.cz
I letos byl Týnec na koštech v okolí velmi dobře prezentován, a to nejen
počtem vín, účastí na degustacích, ale i výsledky.

Slevový kupón – 50 Kč
Na celodenní vstupné na akci
Otevřené sklepy Týnec 2017
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Úspěchy týneckých vinařů v roce 2017:
Výstava vín Tvrdonice
• Netopilík Petr - Pálava - vítěz v odrůdě
• Král František - Sauvignon - vítěz v odrůdě
• Jůva Martin - Ryzlink rýnský - vítěz v odrůdě
- Müller Thurgau - champion bílých vín
Výstava vín Týnec
• Král František - Tramín červený 2015 - vítěz v odrůdě
- Směs červená 2015 - vítěz v odrůdě (Nejlépe hodnocené červené víno
z Týnce)
• Melichar František - Rulandské šedé - vítěz v odrůdě
• Hes Vladimír - Ryzlink vlašský - vítěz v odrůdě
• Žůrek Milan - Směs bílá - vítěz v odrůdě
• Jůva Martin - Chardonnay - vítěz v odrůdě (Nejlépe hodnocené bílé víno
z Týnce)
- Neuburské – champion bílých vín
• Netopilík Petr – Veltlínské zelené – vítěz v odrůdě
- Pálava – vítěz v odrůdě
Výstava vín Lanžhot
• Netopilík Petr – Hibernal – vítěz v odrůdě
- Ryzlink rýnský – vítěz v odrůdě
Výstava vín Moravský Žižkov
• Martin Jůva – Frankovka 2015 – vítěz v odrůdě
Výstava vín Kostice
• Netopilík Petr – Tramín červený – champion bílých vín
Výstava vín Mikulov
• Netopilík Petr – Merlot – vítěz v odrůdě
Výstava vín Prietržka (SK)
• Jůva Martin – Ryzlink rýnský – vítěz v odrůdě
Výstava vín Poštorná
• Martin Jůva – Hibernal – vítěz v odrůdě
- Svatovavřinecké 2015 – vítěz v odrůdě
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Výstava Moravská Nová Ves
• Petr Netopilík – Pálava – vítěz v odrůdě
• Martin Jůva – Sauvignon – vítěz v odrůdě
Výstava Starovice
• Martin Jůva – Pálava – vítěz v odrůdě
• Petr Netopilík – Rulandské šedé – vítěz v odrůdě
- Veltlínské zelené – vítěz v odrůdě
- Tramín červený – šampion mladých bílých vín
- Nejlepší kolekce vín
Oblastní výstava vín Mikulčice
• František Král – Tramín červený 2015 – vítěz v odrůdě
Výstava vín Štefanov (SK)
• Petr Netopilík – Sauvignon – vítěz v odrůdě
Chci tedy poděkovat všem, kteří mají zájem vystavovat vína i mimo Týnec a jezdí na degustace. Svým přístupem pomáhají zviditelňovat Týnec.
Třetí sobotu v červnu (17.6.2017) se bude konat akce Otevřené sklepy.
Otevřeno bude 12 sklepů a v nich představí vína 15 vinařů. Akce bude probíhat od 10 – 18:30 hod. Pak bude na Velkém Hradíšťku připraven stan s
víny a vystoupení živé kapely, u které budete moci pokračovat v zábavě.
Akci jsme upravili na přání návštěvníků, kteří se chtěli v pozdějších hodinách bavit u muziky a dále pokračovat v koštování. Ti, kteří budou chtít přijít
jen na večerní program, zaplatí vstupné na muziku, případně si zakoupí
skleničku a budou moci koštovat vína ve stanu.
Další novinkou je možnost zakoupit si vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu – https://www.wisomm.com/event/tqTiHHf42ykuDSQ38
Pro čtenáře Týneckého zpravodaje, jsme připravili slevu 50Kč z celodenního vstupného, pokud přinesou vystřižený kupón, který je součástí zpravodaje.
Termíny akcí pro rok 2017/2018:
• 16.9.2017 Soutěž gulášů a burčáků
• 9.12.2017 Ochutnávka mladých vín a zabíjačkové speciality
• 2018 – Oblastní výstava vín Podluží.
Přejeme všem občanům Týnce příjemné letní dny, aby si odpočinuli na
dovolené.
Vinaři z Týnce
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Na Hradíšťku se letos v zimě bruslilo už 11. rok
Za tuto dobu se na Hradíšťku
naučilo bruslit nebo se v bruslení
zdokonalilo nejméně 100 týneckých dětí.
K úspěšné sezoně roku přispěla příznivá zima v lednu 2017,
Nízké teploty umožnily dětem
bruslit celý leden - 31 dní. Byla to
druhá nejdelší doba od prvního
provozu kluziště v zimě 2006-7,
kdy se bruslilo rekordních 41 dní.
Příznivé zimní počasí bylo využito k uspořádání úspěšných a dětmi i
rodiči chválených akcí. Uskutečnila se dvě noční bruslení při diskotékové hudbě, barevném osvětlení a táborových ohních.Ty přispěly k ohřátí
účastníků, ale i zpříjemnění večerní atmosféry. První akce se zúčastnilo
asi 50 dětí s rodiči, druhé diskotéky v době chřipek asi 25 dětí s rodiči.
Občerstvení pro děti a rodiče - čaj, svařák, oplatky, cukrovinky, pečivo –
zajistil a poskytoval účastníkům zdarma spolek Vinaři z Týnce.
Poděkování patří hlavním organizátorům akce-pánům R. Hrinkyvovi,
J .Horvátovi St.Kudličkovi, F.Melicharovi, manželům Hesovým ml., Petře
Netopilíkové i diskžokejovi M.Cabalovi.
V závěru mně dovolte vzpomenout na zemřelého Stanislava Kudličku
a Jeníka Prokopa, kteří se dlouhodobě podíleli na úspěšných akcích pro
děti na Hradíšťku. Chybí nám a s úctou na ně vzpomínáme.
Ing.F. Melichar

Odpady
Nebudťe líní, třiďte odpad!
A proč máme třídit?
Důvodů je hned několik.
1. Ekologické - třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie
2. Zákonné – povinnost třídit ukládá zákon o odpadech
3. Ekonomické - obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá podle množství vytříděného odpadu. Čím více
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odpadů my občané vytřídíme, tím více peněz obec obdrží. Pro výši
odměny jsou důležitá i další kritéria , jako např. množství sběrových
hnízd po obci. I když se některým občanům tato hnízda nelíbí, své
místo pro třídění odpadu mají.
V Týnci je hned několik možností, kam s vytříděným odpadem.
Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu – plastů v pytlích
od jednotlivých domácností. Dále jsou po obci rozmístěny ve sběrových
hnízdech kontejnery na papír, plasty a sklo, další možností je sběrný dvůr.
Papír, který třídíme, by měl být čistý, nikoliv mokrý, mastný či od bláta!
PET lahve třídíme sešlápnuté a zajištěné víčkem, nikdy ne znečištěné!
Do plastů rovněž nepatří plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a
potravin!
A co se děje s vytříděným odpadem dál?
Svozová společnost HANTALY a.s odveze vytříděné sklo do skláren v
Kelčanech nebo Kyjově k dalšímu zpracování. Plasty jsou dovezeny na
dotřiďovací linku ve Velkých Pavlovicích, kde se ručně ještě dále vytřídí
zvlášť PET lahve, obaly a obalové fólie a obaly od čisticích prostředků
a drogerie a odstraní se odpad, který do plastů nepatří. Takto dotříděný
plast je předán k dalšímu zpracování. Papír se nedotřiďuje, je předán do
papíren k výrobě recyklovaného papíru.
Začínáme třídit potravinářský olej a živočišné tuky!
Nevylévejte starý potravinářský olej (olej ze smažení apod.) do odpadu
nebo volné přírody. Raději ho vylejte do PET lahve a uložte do separační
nádoby na sběrném dvoře!
A jak třídíme v Týnci?
V tabulce je srovnání produkce odpadů v roce 2012 a 2016. V roce
2016 je již plně zaveden svoz pytlů s tříděným odpadem a svoz bioodpadů. Množství odpadu je uvedeno v tunách.
odpad v tunách směsný
odpad
2012
198
2016
194
Nárůst %
Pokles %
2

velkoobjemný papír plast
odpad
44
13
8
40
19
14
46
75
9
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sklo bioodpad
11,5 0
17 135
48 100

Porovnání průměrného výnosu vytříděných odpadů ( papír, plast, sklo)
v tunách na jednoho občana v roce 2016:
občan svozová oblast Jihomoravský Česká
Týnce HANTÁLY
kraj
republika
Vytříděný
50
47,55
41,2
44,53
dpad
A co dodat k těmto výsledkům?
Samozřejmě velká pochvala vám všem občanům, kteří tříděním odpadů přispíváte k lepšímu životnímu prostředí v obci a k šetření přírodních
zdrojů!
Poděkování patří také zastupitelům obce, kteří svým rozhodnutím podpořili vytvoření moderních podmínek pro komplexní nakládání s odpady v
obci.
TŘIĎTE ODPAD! MÁ TO SMYSL!
Ing. Jana Krutáková, ředitelka a.s. HANTÁLY
Dovětek paní starostky:
Kontejnery
Přes výše uvedené vcelku pozitivní výsledky máme ještě dost co zlepšovat. Plastové lahve i obalový papír je nutno řádně stlačit, aby se neodváželo zbytečně víc vzduchu než je třeba – špatným příkladem jsou např.
velké prázdné krabice, nesešlápnuté plastové lahve v pytlích apod, které
jen zabírají spoustu místa.
Na všech občanech a jejich likvidaci odpadů prioritně závisí výše poplatků za odpad v dalších letech. Je ovšem žádoucí, aby odpady třídili
všichni, aby část zodpovědných občanů nedoplácela na ty, kteří toto pravidlo nedodržují. Příklady ve fotografiích:

Pokud se do pytlů s bioodpadem uloží cokoliv jiného, už to není správně vytříděný odpad, ale směsný, jehož uložení je drahé.
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Pokud v pytlích nebo kontejnerech na plasty budou navíc také
papíry, plechovky, kolečka a další
nepatříčné věci, už to není vytříděný
odpad, ale opět směsný s dražším
uložením.
A nakonec – je naprosto nevhodné dávat pytle s netříděným odpadem
ke kontejnerům určeným na odpad tříděný, na směsný odpad má přece
každý své popelnice. Jestli mu popelnice nestačí, může využít sběrného
dvora, případně koupit si další popelnici.
Vážení občané, i ve vlastním zájmu třiďte řádně odpady, předejdete
větším problémům s netříděným odpadem v příštích letech a jeho zdražení.
Hana Zoubková

Pozvánka na kulturní akce v obci do konce roku:
17. června
24. června
2. září
3. a 4. září
16. září
7. října
28. října
25. a 26. listopadu
3.prosince
15. prosince
9. prosince
24. prosince

Den otevřených sklepů
TJ Sokol – turnaj Vinných mušek Podluží
Předhodové zpívání
Hody
Soutěž gulášů a burčáků (vinaři)
Podzimní výstava ovoce a zeleniny (Baby z Jamy)
Tradiční výlov (rybáři)
Vánoční inspirace
Rozsvícení vánočního stromu
Předvánoční koncert Vlčnovjanka
Ochutnávka mladých vín a zabijačkových specialit (vinaři)
Půlnoční troubení

Připomínky
Hradíštěk:
Žádáme maminky, aby daly pozor na děti na Hradíšťku a udržovaly
pořádek. Také ostatní uživatele prostranství na Hradíšťku žádáme, aby v
této krásné lokalitě udržovali pořádek. Nacházíme zde i zbytky z cigaret,
které patří do odpadkových košů a nejsou dobrou vizitkou Týnce. Děkujeme.
Pracovníci obce
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Napsali jste nám...
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Dovětek
Tato publikace snad
nebude poslední o naší
obci. Dávná historie už
je zde podrobně zpracovaná, přírodu si snad
nezničíme natolik, aby
nestačilo jen stručnější
pojednání a kniha by se
mohla podrobněji věnovat nějaké bližší době.
Ovšem je třeba, abychom si všichni vážili každé fotografie, zapsaných událostí a vzpomínek. Organizace a spolky by mohly mít svoje podrobné kroniky. Co se nám dnes zdá samozřejmé, může být za 20 let pokladem pro
budoucí autory a přinášet poučení potomkům.
Po vydání knihy Městečko Týnec, kterou je stále možné zakoupit na
obecním úřadě za 400Kč, se ukázalo, že došlo k několika nepřesnostem,
popř. omylům, za které se za všechny autory statí moc omlouváme:
• s.296 – syn kapelníka Juráčka již nežije, pouze jeho vnuci
• s. 337 – má být uvedeno stolař Stanislav Blažej
• s. 370 – Marie Prokopová se narodila v roce 1931
• s. 390 – MuDr. Karel Vája doručil po tisku knihy fotografii Týneckých
zpěváčků z archivu rodiny – viz foto.
V. Hesová
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