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

Programy rady obce
Červen 2017
Žádost o umístění reklamní plachty, žádost o pronájem pozemku a jeho
oplocení, žádost o povolení dočasného oplocení (kolem novostavby), žádost o provedení ořezu stromů, program ZO č. 16, Smlouva o dotaci z JMK
na akci „Setkání mužských sborů Podluží v Týnci“, Smlouva o dotaci z JMK
na nákup vybavení pro obecní knihovnu, Smlouva o dotaci z JMK na klubovnu pro volnočasové aktivity, Smlouva o vykonání přezkumu hospodaření obce, Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (vodovodní přípojka), Rozhodnutí o přidělení zakázky, žádost o finanční příspěvek
(Malovaný kraj), Smlouva o dílo (kotel KD), žádost o „vysypání dřeva“, rozpočtové opatření č. 3/2017, Darovací smlouva innogy Gas Storage, s.r.o.,
Smlouva o zřízení služebnosti (Hluboká cesta)
Červenec 2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017, žádost o projednání zkrácení stromů
(občan), suchý strom na břehu Hradíšťku, Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), žádost dle zákona 106/1992
Sb.,- REMA, Smlouva o dotaci z JMK (hasiči), změna ceny výměny kotlů na
KD, firmy k poptávce na multifunkční hřiště, příkazní smlouva na technický
dozor investora chodník Hlavní S („sever“ – směrem k Moravské Nové Vsi),
žádost o mimořádnou dotaci (TJ Sokol), oprava vstupu do KD – rozpočet
Srpen 2017
Žádost o odstranění stromu, žádost o úpravu komunikace, žádost o souhlas obce ke stavebním úpravám RD čp. 114, veřejnoprávní smlouva pro
novostavbu rodinného domu, rozpočtové opatření č. 5/2017, vyúčtování
akcí setkání mužských sborů a gulášfestu, oprava autobusové zastávky, žádost o odkup sutě, pozemky p.č. 478/1, 478/3, 478/4, 478/5 pod bytovkou,
černými stavbami a dvůr, poškození keřů na Hradíšťku, žaloba na Zásady
územního rozvoje JMK podaná několika obcemi, upravená smlouva na sociální služby ORP Břeclav, nabídka společnosti František Král, organic s.r.o.
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- kompost, žádost chasy (k hodům), Smlouva o poskytnutí dotace 1,837mil.
ze SFDI na chodník Hlavní, Dodatek ke smlouvě Liteza, připomínky ze zasedání ZO, žádost o odkoupení staré dlažby na Hlavní, vstupní schodiště
do rodinného domu K Valům, záměr smlouvy o zřízení věcného břemene
(innogy–opt.kabel), žádost o udělení výjimky z počtu dětí mateřské školy,
žádost o povolení oplocení staveniště rodinného domu, darovací smlouva
Likomstav Morava s.r.o. (podpora chasy na hody), ochranné pásmo vedení
VN (u parkoviště na hřišti), příprava hodů, projektová dokumentace na multifunkční hřiště, komunikace u hřbitova, zahájení stavby chodníku Hlavní-S,
plašiče špačků
Září 2017
Úhrady faktur za komunikaci u hřbitova a Vyhnalov, výlepové plochy
k volbám, žádost o zapůjčení sálu kulturního domu (narozeniny), žádost
o pronájem, cesta u bytovky, otázka pozemků na cestě za vodárnou, cena
sklepu u hájenky, výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele akce „Víceúčelové hřiště Týnec“, rozpočtové opatření č. 6/2017, smlouva o zřízení
věcného břemene (innogy GS), záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene (E.ON - přípojka NN), zadání projektové dokumentace na demolici stavebních objektů na hájence, technický dozor investora hřiště
Říjen 2017
Žádost o pronájem pozemku, nabídkový rozpočet na opravu cesty
k bytovce, návrh stanovení dopravního značení u hřbitova, objednávka židlí
na KD, návrhy přírodních památek v lužním lese, cenová nabídka projektové dokumentace opravy komunikace Ke Kostelu, zázemí klubovny v KD,
smlouva o právu provést a umístit stavbu (vodovodní přípojka občan), žádost o pronájem KD (taneční kroužek), smlouva o dílo (zázemí klubovny),smlouva o zřízení věcného břemene (E.ON – přípojka NN), veřejnoprávní
smlouva o umístění a provedení stavby RD občan, Dodatek č. 1 k pachtovní
smlouvě (Agromoravia), žádost o asfaltovou drť (občan), nabídka deratizačních prací, parčík na ulici Obecní – návrh, žádost o finanční výpomoc Místní
akční skupině Dolní Morava (neschváleno), informace o řízení za poškození stromů, nový spolek Zuzanky Týnec, z.s., protokol o vodoprávním dozoru
(kanalizace), výroční zpráva ZŠ a MŠ Týnec, vyúčtování akce Předhodového zpívání, rozpočtové opatření č. 7/2017, pravidla rozpočtového procesu
pro ZŠ a MŠ Týnec, plán inventur na rok 2017, návrh na vyřazení majetku
2017, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dotaci z rozpočtu obce (TJ Sokol), smlouva
o právu provést stavbu (rozšíření veřejného osvětlení k ostrůvkům na kraji
obce), smlouva technický dozor na hřišti
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Listopad 2017
Dopis občanky, konzultace k opravě krajské komunikace, smlouva o právu provést a umístit stavbu – vodovodní přípojka občan, žádost o finanční
příspěvek na přípojky do kostela, rozpis využití KD, zápis z roční kontroly dětských hřišť a sportovišť, odměňování neuvolněných členů zvolených
do zastupitelstva obce, rozpočet obce – příprava, rozmístění kamer v obci,
příprava a zpracování žádosti o dotaci na demolici domu pod KD, žádost
o sponzorský dar, záměr projektu rodinného domu na Suchém řádku, možnost parkování pro invalidy u zastávky, odměny členům ZO, rozpočtové
opatření č. 8/2017, projednávání rozpočtu obce, smlouva o dílo na zimní
údržbu obce
Prosinec 2017
Smlouvy o právu provést stavbu – občané, žádost o souhlasné stanovisko s provedením vodovodní přípojky, žádost o odpověď dle zákona
106/1999 (o svobodném přístupu k informacím), návrh na uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na věcné břemeno, žádost o finanční příspěvek

Činnost OÚ
Červen 2017
Komunikace Rybáře – frézování, stavební řízení občan – nepovolená
stavba, objednávka odhadu hájenky, mužácký gulášfest a Teachers na Hradíšťku, zpravodaj – dokončení, tisk, distribuce, vyjádření k projektové dokumentaci občan, Valná hromada VaK Břeclav, KB – žádost o úvěr (na koupi
hájenky), výběrové řízení na projektovou dokumentaci krajské komunikace,
kontrolní den Rybáře, vinaři: Den otevřených sklepů, administrativa
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Červenec 2017
Závěry ZO, zápis, příprava smluv (kupní, o úvěru
a o úschově), podpis úvěrové smlouvy s KB, Rada starostů Regionu Podluží Nový
Poddvorov, pohřeb občana,
pohřeb bývalého starosty
Dolní Bojanovice, kontrolní
dny Rybáře, závěry jednání
zastupitelstva obce, příprava realizace opravy cesty
u hřbitova, spadlý strom na
Poštovní, vypracování a podání zprávy na odbor životního prostředí do Břeclavi,
řešení úvěru obce – podklady, žádost o schválení
převodu financí, příprava
opravy a přemístění kotelny v KD – rozpočet a práce,
posouzení rozsahu opravy
zastávky, příprava rozpočtu, úpravy v kotelně a bývalé uhelně KD – bourání,
osekání omítek, vysýchání,
upozornění občana na jeho
suchý vysoký strom ohrožující okolí, Státní archiv Mikulov - kroniky, výběr dlažby ke vstupu do kulturního
domu, odpovědi dle zákona
o svobodném přístupu k informacím, příprava příspěvků do kalendáře Regionu Podluží 2018 (foto, přehled akcí), úprava cesty
u hřbitova, podklady ke kontrole dotace na hasičské auto – zaslány na
JMK, podklady ke smlouvě o dotaci na chodník Hlavní sever – poslány
na (Státní fond dopravní infrastruktury) do Prahy, pokládka asfaltu Rybáře (pod KD), řešení označení části cesty u hřbitova pro pěší – SIGNEX, značky Psí ulička- policie
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Srpen 2017
Dvoudenní kontrola Generálního ředitelství ministerstva vnitra Hasičského
záchranného sboru – dotace na hasičské auto (závěr
„bez nedostatků“), schůzka
projektanta,
technického
dozoru a zhotovitele chodníku Hlavní, kontrolní dny
Rybáře, schůzka se stárky
– přípravy k hodům, příprava podkladů pro digitální povodňový plán (spolufinancován z dotace) – Envipartner,
konzultace smlouvy k sociálním službám – právník,
auditor (možno podepsat),
vyjádření ke stavbám – rodinné domy, cesty, urgence
značek k Psí uličce a u hřbitova, policie MNV – pořádek
v obci (špatné ukládání odpadů do kontejnerů, poplatky apod – konkrétní zásah
- úspěšný), řešení poškozených keřů na Hradíšťku
– zahradník, občan, policie
až podle výše škody v době
několika týdnů, konzultace s vinaři k jejich záměru
pořízení děla nebo jiného
plašiče špačků (nedoporučeno),řešení problémů po
bouřce 10.7. – polámané stromy, poškozené elektrické vedení, Smlouva
se SFDI o dotaci na chodník Hlavní, hasiči – fotbal se HZZ Sekule (v Týnci), stavební řízení Sportovní- žádost o výjimku, stavební čára rodinných
domů v Juráčkově ulici, ořezy stromů po bouřce, hasiči přátelské fotbalové
utkání s HZZ Sekule, vyjadřovačky k projektovým dokumentacím, stavební řízení - výjimka umístění novostavby rodinného domu k sousednímu,
6

kontrolní den Rybáře, dovoz máje – chasa, dohled policie, úprava výsadby Hlavní – dohodnuta úprava, žádost o zajištění pohřbu našeho občana – vyřešeno v rodině, doplnění vyjádření k dokumentaci multifunkčního
hřiště (životní prostředí), Signex+ policie – značky Psí ulička, ke hřbitovu
a u školy, příprava podkladů k akci protipovodňové varovné systémy (Geoportál), pokládka asfaltu u hřbitova, objednán ořez stromů na Mlýnském
kopci (zahájeno) a lip na hřbitově, přípravy k hodům
Září 2017
MěÚ Břeclav – sociální
služby, žádost o sloučené
územní a stavební řízení na
víceúčelové hřiště, podpis
smlouvy se Státním fondem
dopravní infrastruktury v Praze o dotaci na chodník Hlavní
S („sever“), projednání realizace chodníku zhotovitel +
projektant + dotační manažer,
předhodové zpívání a hody,
zahájení školního roku, vítání prvňáčků, Rada starostů Regionu Podluží Lužice, vyjadřování k projektům občanů, poptávka vybavení zázemí klubovny
v KD, objednávka opravy vrat na hasičské zbrojnici, stavební řízení občané, kontrolní den chodník Hlavní-sever, vinaři – soutěž gulášů a burčáků,
kontrola požární ochrany na OÚ, školení starostka (PO a BOZP), okrsková
volební komise k volbám do Poslanecké sněmovny PČR, podklady plánů
KD (strop, střešní konstrukce…), výběrové řízení hřiště, kontrolní den chodník Hlavní S, objednávka vyčištění parket KD, problém v trase chodníku
Hlavní – občan - mimo dotaci - řeší stavební dozor, domluva schůzky JMK
ke krajské komunikaci, vyjadřování k projektovým dokumentacím staveb
a informace k sítím občanům, stavební komise, prohlídka cesty u bytovky,
terénu hřiště a cesty u hřbitova – nedodělky, stavební úřad – osobní jednání
- změna žádosti k povolení hřiště (pouze územní řízení) - nutno doplnit ještě
vyjádření VaK, Archeologický ústav Akademie věd Mikulčice starostka – sanace starých ekologických zátěží při těžbě ropy a zemního plynu
Říjen 2017
Rada starostů Břeclav – sociální služby, příprava k volbám, 1.zasedání okrskové volební komise, projektant a statik na KD – posouzení stropu
k zateplení, výčepu a šatny k úpravě, kontrolní den chodník Hlavní S,
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doplnění podkladů k projektové dokumentaci hřiště,
ukázka židle na KD, vyjadřování k projektovým dokumentacím staveb občanů,
Kuřim– jednání o podpoře
JMK opravy krajské silnice,
jednání o návrhu památkové
oblasti v lesích (JMK – Tvrdonice), zveřejnění oznámení o době a místu konání
voleb do Poslanecké sněmovny PČR, podklady pro projekt komunikace
a chodníku od Hlavní ke kostelu, objednávka statického posouzení stropu
KD, vyjádření VaK pro hřiště, řešení problémů na chodníku Hlavní (vjezd
do garáže), konzultace prací na projektu krajské silnice – projektant, projednání se členem finančního výboru Zastupitelstva JMK, redakční rada
Zvonů Podluží, návrh úpravy parčíku pod KD, kontrolní dny chodník Hlavní, vyjadřování k projektovým dokumentacím, správní řízení, volby do PS
PČR a jejich zpracování, zimní servis služební auto, rybáři - tradiční výlov
Listopad 2017
Poslední podklady na
stavební úřad k hřišti (urgence vyjádření VaK a vyřízení),
kácení máje, Masaryk kytice – Státní svátek, písemná
vyjadřování k projektovým
dokumentacím, opakovaná
řešení problémů na chodníku
Hlavní – před garáží občana, schůzka s ředitelem SÚS
JMK a vedoucím SÚS Břeclav – krajská silnice - projektová dokumentace, výhled
realizace opravy - přislíbena
spolupráce a provedení, pasování čtenářů v knihovně,
řešení problému Mlýnský kopec – suché větve akátů nahoře se ořezávají, je objedná8

no akutní pokácení suchého
stromu v nejbližší době, nařezané stromy se budou muset
odstranit, je stanoven termín
řízení komise k projednávání
přestupků v Týnci ohledně
svévolného narušení několika stromů, Rada starostů Regionu Podluží, řízení na hřišti
- posouzení domnělé černé
skládky recyklátu připraveného do podkladní vrstvy na
multifunkční hřiště inspektorátem životního prostředí
z Brna na podnět občanky (nic
nebylo porušeno, v pořádku),
stavební řízení ke kabinám
na hřišti (pasport), výbor DSO
Hrušky-Týnec, stavění vánočního stromu, Dívčí vínek,školení k ochraně osobních údajů, schůzka s projektanty krajské silnice, kontrolní dny na chodníku Hlavní,
výstava Vánoční inspirace, členská schůze Regionu Podluží
Prosinec 2017
Jednání s vedením společnosti VaK Břeclav ohledně podmínek kluziště u hřiště, rozsvícení vánočního stromu s ohňostrojem, přípravy
k volbám prezidenta republiky, Rada starostů Regionu Podluží, členská
schůze DSO Hrušky.-Týnec, členská schůze DSO Čistý Jihovýchod,
schůze Hantály, a.s., vinaři – ochutnávka mladých vín a zabijačkových
specialit
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Závěrečný účet obce Týnec za rok 2016
Zpráva nezávislého auditora
Účetní závěrka obce za rok 2016
Závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2016
Závěrečný účet DSO Hrušky-Týnec za rok 2016
Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2016
Smlouva o úvěru s KB na nákup nemovitosti
Smlouva o koupi nemovitosti - hájenka
Rozvojový strategický dokument obce Týnec na období 2017-2022
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP
Břeclav pro rok 2017
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Rozpočtová opatření (pověření rady)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci z rozpočtu Obce Týnec
Žádost o finanční příspěvek na přípojky

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

Akce v roce 2017
Letos jsme zrealizovali několik nákladných akcí, některé z vlastních
finančních prostředků, na některé jsme obdrželi dotace.
Bývalou hájenku jsme zakoupili z důvodu její výrazné strategické polohy a možného účelného využití pro naši obec. K tomuto účelu jsme
přijali úvěr u Komerční banky, neboť koupi považujeme pro obec za přínosnou.
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Jedná se o akce:
• oprava komunikace Rybáře
• oprava komunikace u hřbitova
• oprava cesty u Vyhnalova
• výměna kotlů v kulturním domě
• kamerový systém v obci
• nákup nemovitosti – hájenka
• nákup prodejních stánků

3 226 000,-Kč
512 000,-Kč
65 000,-Kč
386 000,-Kč
224 000,-Kč
2 400 000,-Kč
26 000,-Kč

Poskytnuté dotace na akce:
* dar innogy – multifunkční hřiště 250 000,-Kč
* dotace JMK – vybavení knihovna 31 000,-Kč (50%)
Pořízen dataprojektor, projekční plátno, ozvučení, PC, tiskárna,notebook
* dotace JMK – přívěsné vozíky pro hasiče 102 000,-Kč (70%)
Pořízeny dva vozíky (53 tisíc a 93 tisíc) – za LIAZku a za FORD pro uložení čerpadla a hasičské výzbroje k zásahu
* dotace JMK – věcné vybavení pro hasiče 31 000,-Kč (70%)
Zásahové obleky, zásahová obuv
* dotace JMK – setkání mužáků 42 000,-Kč (50%)
Použita na akci setkání mužáckých sborů Podluží
* dotace JMK – klubovna v kulturním domě 93 000,-Kč (50%)
Koupeny zatím židle, stoly už jsou, dataprojektor, plátno,objednán nábytek, podlahová krytina
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Schválené dotace, zatím neprofinancované
* Ministerstvo životního prostředí – protipovodňový varovný systém:
1 355 000,-Kč, (70% uznatelných nákladů)
pořízeno měrné čidlo hladiny Kyjovky, výstražná siréna, elektrocentrála,
bezdrátová rozhlasová síť v obci s digitální ústřednou, bude vypracován
povodňový plán obce, financování probíhá, akce bude dokončena začátkem roku 2018
* Státní fond dopravní infrastruktury – chodník v ul. Hlavní-2.část:
1 837 000,-Kč (85% uznatelných nákladů)
Akce probíhá, bude dokončena na jaře 2018.
Hana Zoubková

Informace ze školy
Vážení občané,
rádi bychom se ohlédli za rokem 2017 na Základní a Mateřské škole
Týnec.
Mateřskou školu v současné době navštěvuje 38 dětí ve dvou třídách. Od září je povinná předškolní docházka na minimálně 4 hodiny
denně. Novinkou bude výukový program Pregramotnost čísel v Hejného
metodě. Předškoláků je 11. V plánu je spousta akcí, již proběhlo např.
dýňování, divadlo v MŠ, kouzelnické představení, rozsvěcování vánočního stromu, návštěva Mikuláše, čerta, anděla, vánoční dílny, vánoční
nadílka atd. Předškolní a starší děti jezdí na bruslení do Břeclavi.
Základní školu v letošním školním roce navštěvuje 44 dětí, z toho jich
38 také školní družinu. Hrají celoroční hru Mimoňové, moc se povedla drakiáda s ohníčkem a opékáním, oblíbenou akcí jsou vánoční dílny
a spaní v ZŠ. V rámci ŠD je dětem k dispozici několik kroužků:
Přírodovědný kroužek – děti poznávají přírodu, zajíždějí na exkurze
a výukové programy, vede paní učitelka Straková, je také garantem sběru papíru a soutěží.Flétny – pro začátečníky a pokročilé, vede paní ředitelka Svítilová.
Angličtinu pro 1. a 2. třídu vede paní učitelka Uhrová. Angličtina se
povinně učí až od 3. třídy – mladší si tento jazyk oťukávají hravou
formou.Dyslektický kroužek vede Bc. Kateřina Liptáková. Dětem, které
dohánějí poruchy řeči, se věnují logopedičtí asistenti.Náboženství – starší děti vyučuje pan farář Kalina, mladší děti paní Salajková z Mor. Nové
Vsi. Jedná se o nepovinný, leč známkami hodnocený předmět.Taneční
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kroužek pod hlavičkou NCOD – vede paní vychovatelka, v letošním
roce pod novým příjmením Zálešáková. Čtenářský klub – podporovaný
z projektu Šablony, vede paní učitelka Bothová.
Šikulka – vedení se ujala paní kuchařka Hesová, která děti zasvěcuje
do vyšívání, přípravy jednoduchých moučníků a dalších ručních prací.
Hodina cvičení ve školní družině - s paní vychovatelkou Liptákovou. Děti
se mohou vyřádit venku i na kulturním domě.
Účast na školních soutěžích
Čtenářský klub uspořádal pěveckou a recitační soutěž ve spolupráci
se školami v Hruškách a Moravské Nové Vsi a knihovnou Týnec. Poctivá příprava se odrazila na výsledku. V kategorii 4. ročníků Agáta Mazuchová obsadila 1. místo v recitaci, Terezie Krutáková 1. místo ve zpěvu, 2. místo ve zpěvu pak Lucie Urbánková.V pěvecké soutěži páťáků
vynikla Vanessa Sendreiová, která se podělila o první místo s Matějem
Kvasnovským z Moravské. Cenu publika získal rapper Alex Polák. Za
Moravskou soutěžilo žáků 12, za Hrušky 11 a za Týnec 8.
Přehlídkou práce našich dětí i učitelů byla oslava Svátku matek.
V programu se znovu osvědčily děti, které se zúčastnily pěvecké a recitační soutěže.
Naše děti ve šplhu letos skvěle reprezentoval Jaroslav Urbánek a získal 1. místo. Dále se účastníme závodů v atletických disciplínách, v turnaji
ve vybíjené jsme se umístili na 3. místě v okrskovém kole v ZŠ Lanžhot
za účasti 4 škol. Podnikáme výlety na kolech, děti z MŠ se učí bruslit, získáváme dotace na plaveckou výuku. U příležitosti Dne dětí to byla fáborkovaná a ke konci minulého školního roku sportovní den. Soutěžili školáci
i „školčátka“.Stojí rovněž za zmínku zájmová činnost našich dětí:
Helena Kaňová, Jakub Martuška – judo oddíl Tvrdonice. Martin Vališ - tanec a řecko-římský zápas za hodonínské kluby, Agáta Mazuchová, Terezie Krutáková se věnují synchronizovanému plavání (akvabely)
a Jaroslav a Lucie Urbánkovi – dlouholetí členové DFS Jatelinka z Moravské Nové Vsi.
Z akcí školy: Absolvovali jsme výlet do Kovozoo Staré Město a Zoo
Hodonín, exkurzi do Archeoparku Pavlov. Děti z naší školy se v rámci
projektu „DOBRÝ SKUTEK“ účastní ve dnech 7. a 8. 12. 2017 sbírky
vyřazených a nových hraček. Hračky budou věnovány dětem z denního
stacionáře UTILIS Břeclav.
Ve školním roce 2016/17 se nasbíralo za přispění dětí a jejich rodin
2500 kg papíru. Peníze škola využívá na zaplacení některých nákladů
spojených s pořádáním školních akcí. Letos opět starý papír sbíráme
a k účasti bychom rádi přizvali i týnecké občany.
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Únorová školní inspekce hodnotila týneckou školu velmi kladně v oblasti
uplatňování nových metod
ve výuce, také vybavení,
organizaci a součinnost zaměstnanců. Přesto zaznamenáváme odliv dětí. Nejen
v Týnci, ale i v jiných obcích
Jihomoravského kraje se
rodiče málotřídkám často
vyhýbají. Stát však existenci škol na venkově považuje za dost zásadní
pro udržitelný rozvoj obcí. Zachovejte té týnecké přízeň i v příštím roce,
velice si jí vážíme.Krásné prožití adventního času, svátků vánočních,
plno osobních i pracovních úspěchů a šťastných chvil v novém roce přeje dětem, rodičům a všem občanům Týnce kolektiv zaměstnanců Základní a Mateřské školy Týnec.
Připravila Iva Bothová

Hasiči Týnec
Naši hasiči v období od června absolvovali 7 výjezdů. Všechny byly
do Moravské Nové Vsi, jednalo se o tři požáry – stohu, trávy a rodinného
domu, čtyři technické pomoci – střecha, stromy.
Výzbroj rozšířili o dva kryté vozíky, na které uloží velké čerpadlo, hadice a další potřebné věci.
Pečují o obec a její bezpečí ve svém volném čase, k zásahům vyjíždějí podle možností a potřeby ve dne, v noci, o svátcích, kterých si
my ostatní můžeme v klidu užívat. Všechnu činnost vykonávají obětavě
a bezplatně. Zaslouží si naše poděkování a úctu.
Hana Zoubková
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Baby z Jamy
Zdravíme příznivce spolku Baby z Jamy
V letošním roce jsme obohatily život v Týnci o několik akcí. Zorganizovaly jsme Jarní výstavu“ na téma Velikonoce a kuchyně našich babiček
- návrat o 100 let zpět do „seknic,“, kde se v zimě topilo a vařilo na kamnech a na policích byly vyrovnány kameninové hrnce, na stěnách visely
poklice, naběračky, formy na pečivo, malované talíře, a také vyšívané
„kuchařky“. Velikonoční náladu navodily ukázky zdobení kraslic barevným voskem nebo vrtané „madeirové“ kraslice, výroba figurek z kukuřičného šustí, pletení z vrbového proutí a papíru. Pro děti, byly připraveny
dílny. Sousedky napekly různé dobroty a přišli nás podpořit i přespolní.
Abychom se trochu odreagovaly, uspořádaly jsme malou velikonoční
dílnu v užším kruhu zájemkyň - zdobení vajíček barevným voskem. Na
konci května nás přijela navštívit Dagmar Benešová z Břeclavi, která si
pro nás připravila povídání o cestě do USA s paní Marií Švirgovou z Lanžhota - „S folklórem za moře“. Beseda se uskutečnila v Místní knihovně
v Týnci s hojnou účastí. Na začátku června jsme ve spolupráci s OÚ
Týnec a místními spolky (Vinaři z Týnce, Moravský rybářský svaz z.s.,p.s. Týnec, MŠ a ZŠ Týnec, týnecká Chasa, Sbor dobrovolných hasičů
a TJ Sokol Týnec) zorganizovaly „Dětský den plný her“, který se konal
na Hradíšťku. Děti si užily spoustu zábavy při plnění úkolů na stanovištích a za splněné úkoly dostaly zaslouženou odměnu v podobě špekáčků a zmrzliny. Nechybělo ani malování na obličej a balónky s heliem.
Před prázdninami jsme se ještě jednou sešly u dílny „Malování na textil“, tentokrát to byly ornamenty na plátěné tašky. Po prázdninové pauze
nás čekal v půlce září těžký úkol – utkat se v souboji gulášů. Medaili
jsme sice nezískaly, ale to nás neodradilo, abychom to příští rok nezkusily znovu. Na počátku října
jsme se pustily do přípravy
výstavy, tentokrát „Podzimní výstava ovoce, zeleniny,
květin a starého zemědělského nářadí“. Opět velmi
vydařená akce ve spolupráci s občany Týnce. Na konci
října se Baby z Jamy aktivně účastnily rybářského Výlovu vařením rybí polévky.
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Začátkem listopadu jsme na
předvánoční Dílně háčkování“ tvořily vánoční ozdoby. O tuto dílnu byl opravdu
velký zájem. Na rozsvícení
vánočního stromku jsme
prezentovaly naše výrobky
i výrobky našich kamarádek.
Tímto bychom chtěly
poděkovat všem, kteří nám
jakkoliv přispěli na Jarní
nebo Podzimní výstavu, všem sponzorům a těšíme se na další spolupráci! Doufáme, že se naše řady rozrostou - nové členky,i členové jsou
vítáni. Můžete nás sledovat na sociální síti facebook ,ozvat se na emailu
babyzjamy@gmail.com. Přejeme všem pohodové a klidné prožití vánočních svátků!
A v lednu 2018 u další akce na shledanou.
Za Baby z Jamy Ing. Petra Zugárková, dr. Božena Koubková

V Týnci máme mistryně světa
Pro Neonky, mažoretky z Moravské Nové Vsi, za
které soutěží i naše týnecká děvčata Markéta Martušková a Šárka Slámová, nemalý podíl na úspěchu
má i trenérka Marcela Kopková ml., byl rok 2017
nejúspěšnější v celé jejich historii. Dosáhly na titul
Mistryně ČR 2017, Mistryně Evropy 2017 a Mistryně Světa 2017
Oddíl mažoretek vznikl před 15 lety a prošlo jím i mnoho děvčat z Týnce. Ač se to nezdá, jde o velmi náročný sport, který vyžaduje velkou dřinu
a disciplínu. Ta se konečně tento
rok zúročila. Přejeme našim holkám a celému týmu hodně sportovních úspěchů do dalších let.„
Všechna dřina stojí za to, když na
krku visí zlato!!! HEJ, HEJ, HEJ,
NEONKY JSOU NEJ“
Miriam Slámová
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Týnečtí mužáci
Týnečtí mužáci měli letos
nabitý rok, ne počtem akcí,
ale jejich velikostí. V květnu uspořádali 17. ročník
přehlídky mužáckých sborů
a velmi úspěšnou Besedu
u cimbálu na předhodovní
sobotu. Mimo těchto „velkých“ akcí bylo i několik vystoupení v okolí. Chtěl bych
poděkovat nejen zpěvákům
a jejich manželkám, ale i těm , kteří nám při těchto akcích pomáhali.
Zároveň bych vás pozval na „Půlnoční troubení „ z kostelní věže. Přijďte
si zazpívat koledy a oslavit svátky vánoční. 28.12. zveme na „Vánoční
muzicírování“ do našeho kostela.
Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce hlavně hodně zdraví a osobních úspěchů.
Za mužáky St. Strmiska

Folklorní krúžek Pohárek
V letošním roce náš soubor zvládnul cca 15 vystoupení na různých
akcích v Týnci a okolí. Zatancovali jsme si na plese zahradnické fakulty
MZLU Brno, s vinaři v Mikulčicích na Hradišti, Svatomartinských slavnostech ve V. Pavlovicích, na setkání mužských sborů u nás na Hradíšťku, pěti předhodovních
zpíváních (další čtyři, o které jsme byli požádáni, jsme
museli odřeknout), dále na
koncertu Žižkovjánku a jarním koncertu ve Velkých Bílovicích. V neposlední řadě
jsme dvakrát zazpívali pod
vánočním stromem, a to
v Týnci a Moravském Žižkově. V létě část souboru
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účinkovala společně s CM Slovácko mladší při natáčení dokumentu
o víně pro americkou televizi v petrovských Plžích. Zajímavé bylo také nahrávání písní našeho dívčího sboru na CD Jany Otáhalové s cimbálovým
orchestrem. CD s názvem „Ej, až budu veliká“jsme pokřtili 18. listopadu
v Mikulčicích. Jsou na něm písně, které zpívá Jana a její hosté v krásných
hudebních úpravách. Toto cédéčko je již v prodeji a opravdu stojí za to.
V příštím roce máme v plánu otevřít přípravku pro děcka od 13 let,
kde je budeme učit základní kroky tanců. Začínáme 19. 1. 2018 v 18:00
hodin v KD Týnec. Všechny srdečně zveme, aby se přišli mezi nás pobavit a při tom se něco nového
naučit.
V září příštího roku tomu
bude 5 let, po které trvá naše
spolupráce se souborem
Hrozen z Velkých Bílovic.
Při této příležitosti zvažujeme uspořádání podzimního
koncertu v Týnci. Zdali se
tato akce uskuteční, vás budeme včas informovat.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE
za FK Pohárek manželé Kobzíkovi

Taneční studio N.C.O.D.
PRAVIDELNÉ LEKCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TÝNCI
KAŽDOU STŘEDU 14:30 – 15:30 pro děti 9 a více let
KAŽDÝ ČTVRTEK 14:20 – 15:20 pro děti 4 až 8 let
Taneční studio N.C.O.D. (No Comment Only Dance) se specializuje
na tanec zvaný STREET DANCE, který se stává stále více populárním.
Tento taneční obor zastřešuje velké množství tanečních stylů, jež se neustále rozvíjejí, a každý si určitě naleznete ten svůj.
Zajišťujeme dětem, mládeži a dospělým vzdělání v oblasti moderního
tance, pořádáme vzdělávací workshopy, organizujeme různá vystoupení
a taneční show pro rodiče a veřejnost, zajišťujeme účast členů na tanečních soutěžích, vzdělávacích workshopech a soustředění.
Taneční studio vzniklo v roce 2011. Nyní vyučujeme v 17ti městech
a obcích včetně TÝNCE. Věnujeme se dětem od 3 let, dospělým do xx
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let. Taneční studio navštěvuje celkem více jak 250 členů. Taneční aktivity bychom
chtěli do budoucna dále
rozšiřovat a doufáme, že
se nám podaří rozšířit lásku
k tanci směrem k dalším dětem, mládeži a dospělým,
kteří budou chtít využít svůj
volný čas zdravěji, aktivněji,
v kruhu nových přátel, a získávat tak nové zážitky a zkušenosti.
Na soutěžích jsme získali již mnohá ocenění, tím posledním bylo
2. místo a titul více mistra světa na soutěži v Chorvatsku „World dance
masters 2017“.
Naše motto: „V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš milovat
nebo milovat nade vše!“
Nově členy přibíráme po celý školní rok, stačí dorazit na trénink
Více na www.ncod.cz, dotazy zasílejte na email: ncod@seznam.cz
Za celý lektorský tým srdečně zve a těší se Lenka Žůrková, tel:
723 665 935

Rybáři
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Týnec – rybářský kroužek
Úvodem zdravím všechny spoluobčany, kolegy rybáře a naše příznivce. Máme tu opět prosinec, čas předvánočního shonu. Je to také období,
kdy se zamýšlíme nad tím, co se nám v již téměř uplynulém roce povedlo,
co jsme mohli udělat lépe, co jsme neudělali a jakým výzvám se postavíme v příštím roce.
Náš pobočný spolek má k dnešnímu dni 174 členů, z toho 11 dětí. Každý
rok pro nás začíná výběrem povolenek a sumářů. V měsíci lednu a únoru
vydáváme členské známky a povolenky, probíhá školení nových uchazečů,
kteří následně skládají znalostní zkoušky pro vydání prvního rybářského
lístku. V březnu se konala výroční členská schůze. Duben je každoročně ve
znamení rybářských závodů dospělých a dětí. Na dětském dnu pořádaném
v červnu spolkem Baby z Jamy jsme děti bavili na třech stanovištích a za19

jišťovali občerstvení. Spolu
s týneckými vinaři jsme v září
pořádali velmi zdařilou akci
- soutěž burčáků a gulášů.
V říjnu se uskutečnil tradiční
výlov rybochovného zařízení. Kontrolou hospodaření
v prosinci uzavřeme další rok.
Kromě veřejných akcí
nás zaměstnává práce
s mládeží v rybářském
kroužku. V jarních měsících jsme zavítali na halové turnaje v rybolovné technice a družstvo nejlepších nás v květnu reprezentovalo na
dvoudenní soutěži Zlatá udice v Kroměříži. Bohužel, letos jsme nenavázali na naše medailové úspěchy z minulých let.
Brigádnická činnost se letos soustředila na opravu chaty u Týneckého
ramena. Při celkové rekonstrukci byla zvětšena místnost, která je pronajímána členům rybářských spolků za 250,- Kč/den.
Ubytování poskytuje 3 lůžka + přistýlku, plynový vařič, osvětlení,
úložný prostor. Další brigádnické hodiny jsou odpracovány při prořezu
náletových dřevin a sečení trávy k zpřístupnění břehů. Několikrát ročně
také odstraňujeme odpadky z revírů po nezodpovědných rybářích, kteří si u vody stále dělají smetiště. Nedokáži pochopit sobecké jednání
některých z nás, kteří nemají kousek slušnosti a své odpadky po sobě
neuklízejí!
Nelehkým úkolem, který nás v r. 2018 čeká, je výlov celého rybochovného zařízení. Rybí obsádku tvoří převážně amur, lín a štika.
Letos jsme nečerpali prostředky od obce na činnost rybářského kroužku. Z výdělku za občerstvení
při rozsvícení vánočního stromu jsme poskytli finanční dary do mateřské školy v Týnci Kč 2 500,- a nadaci Dobrý anděl Kč 500,-.
Rád bych touto cestou poděkoval všem aktivním členům, kteří ve svém
volném čase odpracovali mnoho brigádnických hodin nejen při rekonstrukci chaty, a za výbornou práci členům výboru a KRK.
Přeji vám pohodové Vánoce, v novém roce pevné zdraví, nezbytnou
dávku štěstí a radosti ze života! Rybářům přeji hodně úlovků a krásných
zážitků u vody!
Petrův zdar!
Petr Zugárek, předseda
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Termíny prodeje členských známek a povolenek
v Kavárně u Melišů:
6. 1. 2018
20. 1. 2018

3. 2. 2018
17. 2. 2018
24. 2. 2018

Vždy 17:00 – 19:00 h
Dovoluji si upozornit naše členy na povinnost odevzdat povolenku a
vyplněný sumář do 15.1.2018.
Výroční členská schůze se koná dne 17. 3. 2018 ve 14:00 h na Kulturním domě v Týnci.

TJ SOKOL Týnec
PODZIM 2017
Jarní část loňské sezóny jsme úspěšně zakončili v červnu na sympatickém devátém místě a cíl zachránit soutěž jsme tak splnili.I v novém
ročníku tedy nastupujeme ve sk. A III. třídy břeclavského okresu pod
taktovkou trenéra Luďka Knefela. Výsledky zatím nejsou špatné, i když
všichni víme, že zejména na hřištích soupeřů by to mělo být lepší. Na
domácím hřišti se nám ale daří a jsme dokonce třetí nejlepší tým hrající
doma. V Týnci jsme dokázali porazit družstva, jako jsou Slavoj Velké
Pavlovice nebo Sokol Zaječí, která jsou momentálně na prvním, respektive druhém místě. My sami jsme se s 19 body umístili na 9. příčce, což
je nejlepší podzimní výsledek za posledních pět let.
V zimě nás čeká náročná příprava na jarní část a všichni věříme, že
bude minimálně stejně úspěšná, jako byla ta poslední.
Zaměřit se chceme hlavně na střeleckou produktivitu a vyrovnanější
výkony s mužstvy ze spodní části tabulky, kterým jsme na podzim zbytečně darovali několik bodů.
VINNÉ MUŠKY
Na začátku června sehrály týnecké vinné mušky přátelský zápas se
Starou gardou AFK Libčice nad Vltavou, za kterou pravidelně nastupuje
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i bývalý československý reprezentant Günter Bittengel. Utkání, které se
neslo ve velmi přátelském duchu, vyhráli domácí Týnčané vysoko 6:2.
40. ročník fotbalového turnaje vinných mušek
24. červen 2017 Týnec
Největší akcí letošního roku byl tradiční turnaj vinných mušek, kterého se každoročně zúčastňují fotbalisté z Týnce, Tvrdonic, Kostic a Moravské Nové Vsi. Jubilejní 40. ročník se koncem června uskutečnil u nás
v Týnci. Týnčané si do prvního zápasu vylosovali tým z MNV, se kterým
si bez váhání poradili, zvítězili vysoko 7:0 a postoupili do finále turnaje.
Tam se utkali s Kosticemi, které ve druhém semifinále vyhrály nad fotbalisty z Tvrdonic. Finále, které bylo napínavé od začátku do konce, dopadlo nakonec 2:1 ve prospěch Kostic. Fotbalisté Týnce tedy skončili na
krásném druhém místě a před domácími fanoušky si ostudu rozhodně
neudělali. Kromě trofeje za druhé místo získali domácí i dvě individuální ocenění. Nejlepším brankářem byl vyhlášen týnecký Roman Omasta
a nejlepším střelcem se stal útočník Josef Pospíšil, který v turnaji zaznamenal 3 branky.
UPLYNULÉ BRIGÁDY A PŘIPRAVOVANÉ PRÁCE
Loni v zimě jsme díky
mrazivému počasí připravili
kvalitní ledovou plochu pro
veřejné bruslení na parkovišti u hřiště. Pokud bude
letos stejně příznivé počasí, o bruslení v Týnci určitě
nepřijdete. Na jaře jsme instalovali nový přívod vody
z Kyjovky pro zavlažování.
Uspořádali jsme tradiční sběr železného šrotu.
Vyměnili jsme poškozené lavičky u hřiště. Pořídili jsme elektrickou informativní tabuli ukazující skóre a čas. Na podzim jsme ve spolupráci
s obcí zorganizovali úklid dřeva, které jsme svépomocí nařezali, naštípali a uskladnili na suché místo. Na závěr bych vám chtěl jménem celého
klubu popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů. Zároveň chci poděkovat za vaši přízeň v celém letošním roce a budeme rádi, když nás budete podporovat
i v tom příštím.
Za výbor TJ Zdeněk Janulík
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VINAŘI
Dobrý den Týnčani,
Rád bych krátce zhodnotil rok 2017 z pohledu naší organizace a pozval
vás na naše akce, které budeme pořádat v roce 2018.
Předtím vás chci ještě pozvat na zájezd do Olomouce na vánoční trhy.
Akce se pořádá 17.12.2017 a odjezd je ve 12:30 hod od zastávky, návrat
kolem 20 hod. Cena zájezdu je 100 pro děti, členy spolku a jejich rodinné
příslušníky, respektive 200,- Kč ostatní 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 511 vzorků vín, cenu Starostky obce Týnec získali p. Martin Jůva
a p. František Král. Tradičně pak probíhala dražba šampiónů. Celá částka 3
700 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 2018 navážeme na úspěchy, kterých jsme dosáhli v roce 2017. Hlavně proto, že nás čeká pořádání Výstavy vín Podluží
2018, která se koná 21.-22.4.2018. Bude to již 39. ročník a Týnec bude po
páté hostitelem této výstavy. Na tomto místě chceme moc poděkovat představitelům obce za vstřícnost, pomoc a podporu. Akce bude organizačně
velmi náročná, uvítáme každého, kdo nám bude chtít pomoct.
Třetí sobotu v červnu (17.6.2017) se konala akce Otevřené sklepy. Počasí bylo velmi příznivé pro koštování vína, a proto máme radost, že k nám
přišlo nejvíce návštěvníků za dosavadní ročníky. Letos poprvé jsme neměli
cimbálovou muziku, ale udělali jsme večerní posezení s kapelou a návštěvníci měli možnost dále ochutnávat vína a zatančit si.
Podpořili jsme místní rybáře při pořádání Dětského dne na Hradišťku
finanční částkou 2 000 tis Kč.
V září jsme ve spolupráci s místním rybářským spolkem uspořádali druhý
ročník Soutěže gulášů a burčáků. Na tuto akci přišlo mnoho lidí, kteří oceňují
možnost na jednom místě ochutnat více druhů burčáků a ještě si pochutnat
na guláších. Rád bych poděkoval všem členům 11 týmů, kteří se zúčastnili
vaření gulášů, a vinařům, kteří dali burčák do soutěže, a rád je pozval na příští
ročník. Vítězem se stalo mužstvo myslivců a jako nejlepší burčák byl vyhodnocen burčák, který vyrobil p. Adam Petrla. Večer se pak o zábavu postarala
živá kapela. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, přišli ji navštívit. Na
příští rok, se nám hlásí ještě více týmů, které chtějí vařit guláš.
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Ochutnávka mladých vín
a zabíjačkových specialit proběhne v sobotu 9.12.2017. Je
to příležitost „vypnout“, v klidu u
vína si s přáteli užít předvánoční
čas. A jak jsem psal, letošní vína
jsou velmi pěkná, tak proč nepřijít okoštovat. Akce se koná od
9 hodin a otevřeny budou sklepy na Malém a Velkém Hradišťku. Naše poděkování patří firmě Řeznictví Žůrek za spolupráci a vstřícnost.
Termíny akcí pro rok 2018:
21.-22.4.2018 – Oblastní výstava vín
16.6.2018 – Den otevřených sklepů
15.9.2018 – Soutěž Gulášů a burčáků
8.12.2018 – Ochutnávka mladých vín a zabíjačkové speciality
Přejeme všem občanům Týnce klidné adventní dny, příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2018.
Vinaři z Týnce

Knihovna
V tomto roce velmi těsně spolupracovala knihovna a škola. Děti pod vedením p. učitelky Bothové v rámci čtenářského klubu pravidelně chodily do
knihovny si číst a pracovat s knihami. Společně jsme přenocovali v knihovně
v rámci akce Noc s Andersenem. Ukázalo se, jakou výhodou je kuchyňka,
kde je možnost připravit si občerstvení. V knihovně proběhla také beseda s
p. Švirgovou z Lanžhota, která navštívila USA a učila tam o našem lidovém
umění. Akci pořádal spolek Baby z Jamy. Tady se ukázalo, že je potřebné
zajistit kvalitní přednáškové zázemí pro všechny organizace v obci. Díky
obecnímu úřadu byla získána dotace a zakoupen nový počítač, notebook,
promítací plátno a dataprojektor s ozvučením. Podobné vybavení je k dispozici v klubovně – bývalé knihovně – v 1. poschodí kulturního domu, ale
knihovna je bezbariérová. Proto zveme všechny zájemce např. o časopisy
pro zahrádkáře, bydlení, o historii, atd., aby si v době provozu knihovny
v pondělí od 16 do 19 hod a ve čtvrtek od 17 do hod. přišli posedět
a prolistovat, co je zajímá. Pokud máte zájem půjčit si něco domů, je nutná registrace – pro dospělé za 50 Kč za rok. 3.12. byla zahájena výstava
Dany Dvořáčkové – Kalužíkové, rodačky z Týnce. V prostorách knihovny
je k vidění téměř 40 obrázků. Výstava potrvá do konce roku 2017.
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Výstava obrazů paní Dagmar Dvořáčkové-Kalužíkové
v místní knihovně
„Výstavu obrázků s přírodní tématikou věnuji svým zesnulým rodičům,
paní Zdeňce a Jaroslavu Kalužíkovým.
Tatínek mě učil užívat štětce a míchat
barvy, maminka byla mým prvním kritikem a obdivovatelem zároveň. Malování
je mým koníčkem a relaxací, maluji pro
svou radost i potěšení svých blízkých,
ale i bezpočtu lidiček, kteří se zúčastnili
mých šesti výstav a odnášeli si obrázky do svých domovů. Děkuji všem.Zároveň slibuji, že na svou rodnou a krásnou dědinu, na Týneček, jak s oblibou
říkala maminka, nikdy nezapomenu.“ – říká Dagmar Dvořáčková
Autorka dává k přečtení i svoje povídky ze života, kde vystupuje pod
jménem Zouharová, neboť si myslí, že se nám poslední dobou moc humoru nedostává

Rozsvícení vánočního stromu
Jako každoročně i letos
jsme se na první adventní neděli sešli k rozsvícení vánočního stromu.
Měl jsem dojem, že na zahájení adventu se ke kulturnímu domu sešla snad celá
obec. Náměstí před kulturním
domem bylo zase plné. Poté
co nám děti z MŠ a ZŠ rozsvítily vánoční strom, začalo
zpívání u stromu, ve kterém
se představily děti, dále FK
Pohárek a domácí mužáci.
V nových obecních stáncích
prezentovaly své výrobky
s vánoční tématikou šikovné ruce našich žen a dívek.
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Předvánoční pohodu dotvářela vůně punče, obecního
svařáku, ryb, langošů a jiných
dobrot. Na závěr nemohl chybět ohňostroj, který se letos
mimořádně vydařil. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří
se na této zdařilé akci podíleli.
František Čech

Statistika obce ke konci roku
Obec má k dnešnímu dni 1089 obyvatel
Z toho dospělých 889 (443 muži, 446 žen)
Průměrný věk je 41,64 roků
Ve věku
60 – 69 let je 119 občanů
70 – 79 let je 91 občanů
80 – 89 let je 39 občanů
90 a více let
6 občanů
Kulaté výročí oslavilo:
60 let
- 12 občanů
70 let – 8 občanů
80 let - 6 občanů
90 let - 3 občané
95 let - 1 občanka
V letošním roce se v naší obci narodilo 15 dětí
Zemřelo 10 občanů a 2 rodáci z Týnce
Přistěhovalo se
25 lidí,
Odstěhovalo
26 občanů.
Marcela Valová
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