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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
Prosinec 2017
nabídka technických služeb, cenová nabídka vypracování projektové
dokumentace na osvětlení víceúčelového hřiště, nabídka na vypracování
projektové dokumentace demolice objektů v prostorech hájenky, žádost o
pronájem KD (rodinná oslava), žádost o poskytnutí prostor KD (spolek Zuzanky), návrh licenční smlouvy OSA (místní rozhlas), smlouva o výpůjčce
(parkoviště na hřišti – TJ Sokol - nepodepsáno), smlouvy o právu provést
stavbu (RD Sportovní, stavba na Luční), žádost o pozemek, připomínky
z veřejného zasedání ZO, Směrnice k rozpočtovému hospodaření, návrh
rozpočtu ZŠ a MŠ Týnec, PO, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
2019-2020 ZŠ a MŠ Týnec, PO, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 009/2017
(hřiště), Rozpočtové opatření č. 9/2017
Leden 2018
Tříkrálová sbírka (29 484,-Kč, nejvíc za posledních sledovaných 8
let),.žádost o povolení kácení dřevin občan, žádost o změnu ÚP (podnět Vinařství Čech – změny z územní rezervy na plochu pro smíšenou
výrobu, p.č. 1204/122,1204/2,1204/119), záměr pachtu, žádost o pronájem KD, žádost o sponzorský dar (ples ZŠ MNV - 3000,-), správce
KD na zástup po dobu nemoci, zápis jednání školské rady při ZŠ a
MŠ Týnec, GDPR – nabídka služby, Setkání seniorů – návrh, Účetní
odpisový plán pro rok 2018, Návrh Dodatku č. 1 k darovací smlouvě (innogy GS), informace o riziku navýšení
nákladů na odpady
(informace ČAOH, SMO ČR, SMS ČR o projednávání řešení odpadů, skládkování, možného navýšení nákladů. Zdražení nás nemine,
ale v jaké výši a v jaké formě bude řešeno odpadové hospodářství,
bude předmětem mnoha dalších jednání na vyšší než obecní úrovni),
Setkání Týnců 2018 (2.června 2018 v Týnci nad Labem), Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení VB (RD občan), Dodatek ke smlouvě
(Městská knihovna BV), žádost o povolení vydláždění plochy, vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Týnec, žádost o „zapůjčení“ KD,
žádost o „bezplatný pronájem“ KD (vinaři), rozšíření komunikace ke
kostelu (informace o situaci), oprava zastávky, žádost o povolení vý2

sadby stromů (na pozemku obce-zahrada), kácení obecních stromů
– břízy, Rozpočtové opatření č. 1/2018, návrh na vyřazení majetku ZŠ
a MŠ Týnec za rok 2017, oprava poruchy komunikace na Návsi
Únor 2018
Žádost o odkup pozemků (kousek cesty k pozemku H+P), Inventarizační zpráva 2017, žádost o učinění opatření (porušování nočního
klidu – volat policii ČR), žádost o odkup dřeva, dotace pro JSDH (na
čerpadlo k CAS), odstranění stromů (u KD 4 ks), nabídkový rozpočet
(oprava šachty na Návsi), Hodonská CM na Den seniorů, Rozpočtové
opatření č. 2/2018, Výzva zastupitelům obcí a měst ČR, jmenování
konkurzní komise, pověření funkcí tajemníka KK, stanovení termínu
1.jednání KK, inzerát ke konkurzu na ŘŠ a jeho zveřejnění
Březen 2018
Žádost o udělení souhlasu k použití znaku obce, Darovací smlouva
Honební společenstvo Týnec, žádost o odkup dřeva, Darovací smlouva
Diecézní charita, Darovací smlouva Malovaný kraj, žádost o pronájem
a povolení výsadby stromů, cenová nabídka na okna a dveře budovy
autobusové zastávky, návrh smlouvy k servisním činnostem, Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o příspěvku na soc. služby, Příkazní smlouva k GDPR,
žádost o souhlas se změnou využití území, žádost o finanční příspěvek
na sport, žádost o mimořádnou veřejnou finanční podporu, žádost o
odkoupení pozemku, smlouva o pachtu, Výroční zpráva o poskytnutých informacích, žádost o umožnění sběru květu bříz v obci, žádost o
potvrzení sečení, žádost o poskytnutí prostoru KD, žádost o řešení dopravního problému u zastávky, žádost o prodej pozemků, Rozpočtové
opatření č.3/2018, žádost o odkup parcel, opravy KD
Duben 2018
Žádost o prodej pozemku p.č. 846, pozemek p.č. 7 (pod KD), žádost o využívání KD pro MŠ Týnec, žádost o pronájem klubovny KD
na oslavu, výsledek konkurzu na ředitele/ředitelku školy – usnesení o jmenování ředitelky školy a platový výměr, Smlouva o pachtu
pozemku, postup při řešení možnosti odkupu pozemků, Smlouva
SFDI o poskytnutí fin. prostředků, prodej pozemku p.č. 124/1, Dodatek č. 2 ke SOD (chodník Hlavní), pozemek p.č. 7 pod KD, Veřejné
knihovny Břeclavska, žádost o štěpkování dřeva, Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene, žádost „o rezervaci polečenské
místnosti v KD
3

Květen 2018
Žádost o povolení kácení dřeviny, Darovací smlouva innogy GS, žádost
o povolení sklopení obrubníků k vjezdu, výběrové řízení na rekonstrukci
elektro nstalace a zatepleni stropu na KD, dotace na demolici domu čp. 41,
žádost o souhlas s vyklučením vinice (AG), oprava kabin na hřišti – rozpočet, návrh výzev pro vlastníky pozemků (žádost H+P), zpevnění uličky u bývalé Rybářské bašty – rozpočet, žádost o povolení výměny 11 ks silničních
obrubníků za nájezdové, žádost o schválení hospodářského výsledku 2017
Červen 2018
Žádost o odkup pozemku p.č. 846, žádost o přípojku vody, nabídka kamery na hřiště, Smlouva o poskytnutí dotace z JMK (hasiči), výsledek výběrového řízení na úpravy KD, nabídka zahradní sekačky, Smlouva o věcném
břemenu (NN), Program rozvoje sportu Obce Týnec, program ZO, otázka
parkování u autobusové zastávky, výsledek výběrového řízení na demolici
domu na p.č. 8 (pod KD), Cenová nabídka na zpracování žádosti o dotaci
na chodník, Příkazní smlouva – TDI (technický dozor investora) demolice
objektu Rybáře pod KD, Příkazní smlouva – TDI úpravy KD, cenová nabídka renovace parket KD, žádost „o odkoupení“ pozemku p.č. 637, návrh
řešení vlastnictví pozemku p.č. 7, cenová nabídka na PD osvětlení hřiště,
Rozpočtové opatření č. 4/2018, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Činnost OÚ
Prosinec 2017
Příprava a vyhotovení Zpravodaje, zpracování vyjádření k projektovým dokumentacím staveb občanů se správními řízeními a příslušnými smlouvami, Lucinky u paní starostky na obecním úřadě, příprava adventního koncertu
a jeho realizace – Vlčnovjanka, závěry ZO,
administrace k přijatým
usnesením, AK Jurečka
– konzultace předpisů,
koledníci základní školy na OÚ, 1.zasedání
OVK k volbě prezidenta, Vánoce
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Leden 2018
Vyjádření ke stavbám občanů (přípojky), podklady k protipovodňovému
plánu, Tříkrálová sbírka, hasiči – Valná hromada, školení členů okrskové
volební komise, dodání hlasovacích
lístků voličům, Rada starostů RP Moravský Žižkov, vyúčtování dotace na
akci Setkání mužských sborů RP, volba prezidenta ČR, krojový ples, dokončení vyúčtování stočného-faktury
občanům,řešení poškození osvětlení stromku s policií (kamery), řešení
rozbitého skla na autě u KD – policie, kamerový záznam, opakované
stížnosti občana na platbu stočného
– DSO, několikeré konzultace výše
stočného s právníkem (platba za
vodu v bazénu), dořešení evidenčního čísla na kabiny TJ Sokol Týnec,
podklady k možnému konkurzu ŘŠ,
farní ples M.N.Ves-Hrušky-Týnec,
karneval dětí ZŠ a MŠ Týnec, problém propadlé kanalizace na Návsi
(SÚS, DI, VaK, RWE, Zemský – kamera, Likomstav oprava), volba prezidenta ČR – 2.kolo, ples Regionu Podluží (Ladná), hasičský ples, příprava
konkurzu ředitele školy, vyjadřování
ke stavbám občanů (rodinné domy,
napojení ke komunikaci - smlouvy)
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Únor 2018
Vodoprávní řízení ČOV Hrušky-Týnec – prodloužení platnosti činnosti, řešení propadnuté cesty (kanalizace) na Návsi – VaK, plynaři, SÚS, Likomstav,
vytýčení a nakonec oprava, zadání oken a dveří na zastávku, úpravy vyvěšených veřejných vyhlášek v rámci z 101 (ochrana osobních údajů), předání
povodňového plánu obce, soudní znalec – sklep u hájenky, příprava konkurzu na ředitele školy - konzultace s JMK - výzva ke jmenování členů do konkurzní komise podle usnesení RO, Rada starostů Břeclav – sociální služby
v rámci ORP, Rada Starostů RP Josefov, doplnění závěrečné zprávy dotace
JMK na hasiče, policie – šetření krádeže sloupků u hřbitova, Signex – upevnění stávajících sloupků a zabezpečení před krádeží, připomínky občana k
odečtu vody z bazénu a jeho opětovný dopis na adresu DSO - posláno právníkovi, schůzka VIADesigne k PD krajské komunikace a chodníku, řešení
propagace hasičského auta – samolepka na auto a její vzhled, správní řízení
ke stavbám občanů (RD, garáž), správní řízení k odstranění stromů (břízy),
příprava na konkurz ředitele školy – konzultace s JMK, metodické pokyny,
příprava k požární kontrole, úpravy programů v PC, výroční schůze vinařů,
výroční schůze TJ Sokol Týnec, kuželkový turnaj RP, žádost - nabídka
účasti na projektu v rámci přeshraniční spolupráce (Gbely rozhledna)
– nepřijato, zpracování a odeslání
žádosti o dotaci na čerpadlo k LIAZ,
oprava topení v hlasatelně, Krajský
sněm SMO ČR – Brno, jednání Lesy
ČR a VIADesigne – projekt krajské
komunikace – odvedení dešťových
vod, jednání o možnosti dotace na
chodník podél opravované krajské
komunikace – parametry budou vyhovovat, projekt bude připraven tak,
abychom o dotaci mohli požádat na
SFDI, dotace bude možná.
Březen 2018
Jednání s poslankyní Parlamentu ČR Ing.Krutákovou –
problémy obce, výhled, akce,
členská schůze MRS Týnec,
1.zasedání konkurzní komise
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pro konkurz na ředitele/ředitelku
školy, Velikonoční vazba na KD,
Vítání občánků, Jarní inspirace
v knihovně spojená s výstavou
obrazů Ing. Jančara
Duben 2018
Žádost o grant innogy GS - 250 tisíc na zateplení stropu KD a elektroinstalaci, doplnění podkladů na PD „Kostelky“, otázka pozemku TJ Sokol pod
KD, GDPR pro DSO – poptávka AK Jurečka o nabídku, kontrolní den chodník Hlavní – problémy - nutná úprava PD a projednání se SFDI, kontrolní den
hřiště, průběžná monitorovací zpráva dotace na multikáru, SFDI – informace o možné změně projektu chodníku, prohlídka KD pro předběžné (reálné)
nacenění úpravy – zateplení a elektroinstalace, vyjadřování k PD občanů
a informace k záměrům staveb, výbor DSO Hrušky (GDPR, nové smlouvy, otázka bazénů, záměr projednání s občanem a právníkem), konkurz
na ředitele školy – 2. jednání konkurzní komise, ústní pohovor s uchazečkou, audit GDPR na OÚ – vstupní informace, revizní komise RP (starostka), setkání starostů s vedením JMK, objednávka zámků do všech
skříněk a zásuvek v důsledku opatření GDPR, jednání se zástupci TJ
Sokol ohledně pozemku p.č. 7 (pod KD), podpis smlouvy SFDI (chodník
Hlavní), seminář GDPR
a střet zájmů Brno (starostka), připomenutí výročí konce 2.světové války
– pietní akt, příprava zabezpečení v rámci GDPR,
urgence žádosti o vystěhování hájenky, úprava
PD chodníku Hlavní (kvůli
sjezdům, změny sklonů), příspěvek do Zvonů
Podluží, kulturní komise,
čištění ČS Brodidlo, Dodatek č. 2 ke smlouvě na
chodník, projednání otázky odečtu vody z bazénu
– výbor DSO, občan, vinaři – oblastní výstava
vín v KD
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Květen 2018
Povinnosti k GDPR, historie sokolovny, KD a pozemku pod KD, cyklovýlet Regionu Podluží, výrobní
výbor komunikace „Týnec-Průtah“ (dříve Průjezdná) – VIADesign, příprava svatebního obřadu
s matrikářkou MNV,
Rada starostů RP Kostice,
příprava vítání občánka a akce
Setkání seniorů, svatební obřad,
obřad Vítání občánka, Setkání
seniorů, GDPR-kontrola zabezpečení PC, kontrolní den hřiště,
možnosti úprav vjezdů na Hlavní u nového chodníku, urgence
návrhu výměny výčepu a šatny
v KD, osloveni přispěvovatelé do
Zpravodaje, konzultace změny v
termínu zhotovení chodníku Hlavní se SFDI Praha, kontrola a pokyny k zabezpečení GDPR škola,
hasiči (JSDH), hasiči – kontrola
povodňových čerpadel na Kyjovce, konzultace s ředitelkou školy
ohledně zabezpečení financování
platů učitelů a výhledové povolení výjimky v počtu žáků ve třídě,
dotaz Dr. Šimkovi na plnění povinností SDH v rámci GDPR, příprava výběrového řízení na úpravy KD (zateplení stropu a oprava
elektroinstalace), žádost na SFDI
Praha o změnu v projektu chodníku (vjezdy k některým domům),
školení BOZP pracovníci obce,
škola – Den matek, kontrola zabezpečení GDPR, vyhlášení
výběrového řízení na stavební
úpravy KD, správní řízení občan,
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podmínky pro VŘ demolice RD č. 41, objednávka dvířek do kanceláře
v rámci zabezpečení GDPR, dotazy k SFDI na povolení změny v PD
chodníku, školení BOZP pracovníků obce, hasičů a DSO, Zadávací dokumentace k VŘ – rozeslání 3 firmám k poptávce, pohřeb občan, příprava návrhu výměny šatny a výčepu v KD, zveřejnění Obecního dne
v médiích, kontrola víceúčelového hřiště, výběrové řízení na úpravy KD
(zateplení stropu a elektroinstalace), kontrolní den chodník Hlavní, členská schůze Regionu Podluží
Červen 2018
Členská schůze Regionu Podluží, Valná hromada Hantály, členská schůze DSO Čistý Jihovýchod, pohřeb dalšího občana, Setkání Týnců – Týnec
nad Labem, příprava dokumentu Program rozvoje sportu Obce Týnec,
Rada starostů Regionu Podluží, kontrolní den chodníku Hlavní – dokončovací práce, výběrové řízení na demolici domu čp. 41 (pod KD), Obecní den
na Hradíšťku, schůzka s manažerkou
dotace na chodník Průtah, opakované projednávání žádosti o odstranění
plomby na KN podmínky smlouvy, o
souhlas k převodu vlastnictví žádá jiná
osoba, kontrolní den chodník Hlavní,
hřiště, předání KD, otevřené sklepy vinaři, jednání se SFDI o prodloužení
termínu ukončení akce a příprava žádosti o změnu v projektu (opět problémy s vjezdy, obrubníky), Valná hromada VaK Břeclav, akce hasičů pro žáky
naší školy a školky
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Poznámka:
Často v tisku i zde uváděná zkratka GDPR (General Data Protection
Regulation) neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je nové nařízení Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 25. května 2018. Jeho cílem
má být zvýšení úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob, posílit práva
občanů Evropské unie v této oblasti a odstranit rozdíly v národních úpravách členských států.
Osobními údaji jsou údaje umožňující jednoznačně identifikovat konkrétní osobu. Může to být jeden nebo více údajů, podle okolností - je to
např. jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, věk, osobní stav, zdravotní znevýhodnění, telefonní číslo, mail, mzda, důchod, fotografie, video
záznam, náboženské vyznání a další informace, které mají být tímto nařízením více chráněny než dosud. Proto dochází i k omezení zveřejněných
fotografií na našich stránkách obce. Fotografie bez přítomnosti lidí je nezajímavá, na jedné straně se někteří lidi ochotně a rádi vyfotí, na druhé straně by však měli vždycky podepsat souhlas se zveřejněním, což při akcích
není zrovna optimální (podepsat souhlas a pak se nechat vyfotit k ničemu
nevede). Věříme, že se tento přístup změní a fotky z akcí zase mohou být
rozmanité i s lidmi.
Hana Zoubková

Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
-

Stanovy svazku obcí Region Podluží
Odstranění stavby, podání žádosti o dotaci a úprava
prostranství
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Návrh rozpočtu Obce Týnec na rok 2018
Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na základě žádosti spolků
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-

Veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotací
Návrh střednědobého výhledu Obce Týnec na roky 2019-2020
Rozpočet sociálního fondu Obce Týnec na rok 2018
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č. 9/2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Změna výše dotace MRS Týnec a Dodatek ke smlouvě
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Závěrečný účet obce Týnec za rok 2017
Zpráva nezávislého auditora
Účetní závěrka obce za rok 2017
Závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2017
Závěrečný účet DSO Hrušky -Týnec za rok 2017
Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod za rok 2017
Poskytnuté dotace obci v roce 2018
Žádost o odkup pozemků p.č. 1412/4, 1411/4
Žádosti o odkup pozemku p.č. 846
Program rozvoje sportu Obce Týnec

Na každém veřejném zasedání je uveden přehled jednání rady
a činnosti obecního úřadu, usnesení je vyvěšeno a poté k nahlédnutí u starostky obce včetně celého zápisu.
Hana Zoubková

Informace ze školy
Konkurz na ředitele školy
Školský zákon č. 563/2004 sb.o pedagogických pracovnících umožňuje zřizovateli vždy po šesti letech vyhlásit konkurz na ředitele školy. Před
šesti lety této možnosti obec jako zřizovatel nevyužila. Inspekce v loňském
roce dopadla velmi dobře, podmínky pro vyučování jsou také velmi dobré,
přesto však žáci ze školy odcházejí. Proto rada obce využila práva vyhlásit
konkurz na ředitele/ředitelku školy, do kterého se může přihlásit vždy i současná ředitelka. Konkurz byl oznámen v okresním tisku Břeclavi i Hodonína.
Ukázalo se, jak je práce ředitele školy obtížná a nepopulární. Stalo se to, co
v mnoha dalších malých školách. Jedinou přihlášenou byla dosavadní paní
ředitelka Svítilová. Ve funkci byla proto potvrzena na dalších šest let.
Hana Zoubková
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Z akcí školy v letošním roce
V lednu jsme začali Etickými dílnami, kdy se dětem dostalo poučení, jak být dobrým kamarádem, a páťáci navštívili hodonínskou
městskou knihovnu. v tomto měsíci žáci 2. a 3. ročníku zahájili 10-týdenní kurz plavání. Velkým společným projektem ZŠ i MŠ na konci 1.
pololetí byl tradiční a velmi zdařilý i velmi navštívený dětský karneval.
Děti také zažily legraci při „teplákovém dni“ a barevném týdnu, kdy
přišly každý den oblečené do jiných barev. Novoročním dárkem bylo
nové vybavení počítačové učebny, na kterém se především podílela
obec Týnec.
V únoru jsme zajeli na meziškolní soutěž ve šplhu (ZŠ Týnec, Moravská Nová Ves a Hrušky), v březnu jsme pořádali meziškolní recitační a pěveckou soutěž (ZŠ Týnec, Moravská Nová Ves, Hrušky
a Ladná) a v dubnu se zúčastnili 2 turnajů ve vybíjené. Ve všech
soutěžích děti podávaly hezké výkony a šly do nich s maximálním
nasazením. Spolu se spoustou diplomů a medailí si děti jistě odnesly
také spousty krásných zážitků. v týdnu před velikonocemi všechny
děti ZŠ a MŠ společně vynesly zimu a poté následovaly velikonoční
dílny spojené s nocováním ve škole. o filipojakubské noci děti ze čtenářského klubu prožily v místní knihovně Noc s Andersenem.
Děti mají možnost poznávat svůj kraj na tradičním přechodu Pálavy, každoročním Dni Země pořádaném v lokalitě u Pátého, a také při
výletech na kolech i přírodovědných a vlastivědných vycházkách a
exkurzích. v dubnu jsme k radosti všech žáků také shlédli představení
Mach a Šebestová v brněnském divadle Radost.
18.5. se konal snad nejnáročnější školní projekt , ale také nejvíce navštívená a očekávaná Školní akademie pořádaná zejména pro
širokou rodičovskou veřejnost. Děti ze základní i mateřské školy nenechaly nikoho na pochybách, že jsou šikovné a umí. Přítomní diváci
mohli ocenit výsledek celoroční přípravy a množství práce a talentů
do ní vložené.
Páté ročníky rovněž vyjely na Školu v přírodě do lokality Nekoř v
Orlických horách. Tato akce se pravidelně setkává s velkým ohlasem.
Velkou část letošního teplého jara užíváme na vloni nově vybavené
školní zahradě, kde trávíme prakticky každou velkou přestávku a kde
se konají hodiny tělesné výchovy, a pod přístřeškem i další výuka.
Profilujeme se jako škola s přírodovědným zaměřením, a tomu odpovídaly i výjezdní akce školy – kromě již zmíněné školy v přírodě
jsme také navštívili Stáj Salma v Lednici, přírodovědný kroužek absolvoval přednášku RnDr. Koubka o přírodě v okolí Týnce a výukový
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program v hodonínské ZOO. Na přírodní vědy byl zaměřený i superúspěšný výlet do brněnského VIDA centra.
V rámci vzájemné spolupráce s vybranými školami se uskutečnily vzájemné návštěvy učitelů, do Týnce přijely soutěžit děti ze ZŠ v
Ladné, Moravské Nové Vsi, Hrušek a také ze Sedlece. Letošní olympijský rok naše děti završily na společných meziškolních sportovních
olympiádách pořádaných právě v Sedleci a také u nás v Týnci. Poděkování za celoroční trpělivou práci a podporu při přípravě a organizaci
všech výše zmíněných školních akcí patří učitelům, jejich asistentům i
nepedagogickým pracovníkům.
Hezké prázdniny všem.
Ředitelka školy (Redakčně neupraveno)

Májové setkání seniorů
Mezinárodní den seniorů se připomíná 1. října a v mnoha obcích
a městech se pořádají akce pro seniory. v sobotu 5.5. se taková akce
uskutečnila i v naší obci. Termín byl sice jarní, ale aspoň přálo počasí.
Pozváni byli všichni od 65 let, je jich v naší obci přibližně 200. Bylo
nutné se přihlásit, protože obec zajišťovala pohoštění. Je třeba poděkovat paní Aleně Kaňové za velmi dobré zákusky a koláčky a Vinařům
za víno na stoly. Překvapením pro organizátory byla účast 70 občanů,
z nichž někteří byli na nějaké akci vidět po dlouhých letech. Překážkou nebyly ani obtíže v chůzi. Malé kulturní vystoupení předvedly děti,
mažoretky a vystřídala je Hodonínská cimbálová muzika pod vedením
p. Rampáčka. Muzikanti byli sice také v seniorském věku, ale hráli
a zpívali s velkou chutí a mnozí se k nim přidávali, což bylo cílem setkání – pobavit se. Ať už zpěvem nebo mezi sebou. Do konce vydrželi
téměř všichni. Poděkování za obsluhu patří p. Štěpánce Blažejové
s dcerou a p. Aleně Kaňové. Snad
se podobná akce
pro seniory stane
tradicí.
Věroslava
Hesová
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Obecní den
na Velkém Hradíšťku
Dne 9. června se v areálu na
Velkém Hradíšťku uskutečnil první Obecní den, který společně s
obcí zorganizovali domácí mužáci. Nápad uspořádat Obecní den
se zrodil už v zimních měsících.
Proč Obecní den? Obec tvoří
občané na určitém historicky ohraničeném území. Člověk je tvor společenský a potřebuje společenský kontakt. Přesto v dnešní uspěchané době, kdy
většina komunikace probíhá přes elektronická média, toho, komu něco sděluje, v mnoha případech ani nevidí. Jedním z hlavních cílů Obecního dne
bylo tedy vytvořit příležitost k neformálnímu setkání občanů, kde se mohou
pobavit, poznat nové sousedy, podělit se o své zkušenosti a prožitky.
Postupně byly osloveny jednotlivé spolky v obci, jestli by se nechtěly
zapojit do realizace Obecního dne. Návrh koncepce vycházel z předchozích úspěšných akcí pořádaných mužáckým sborem na Velkém
Hradíšťku. Tedy vícežánrový program, odpoledne atrakce pro děti a
večer k poslechu a tanci zahraje renomovaná kapela. To vše doplnily
gurmánské speciality našich spolků. Hasiči, myslivci, Vinné mušky (
za TJ Sokol) a domácí mužáci vařili v kotlech guláš hovězí, srnčí ale i
flamendr. Rybáři smažili ryby, v udírně visela voňavá cigára, a kdo je
na sladké, mohl si vybrat mezi palačinkou s nutelou nebo s jogurtem.
Vzhledem k vysokým teplotám pivo teklo proudem a poptávku po dobrém víně uspokojili domácí mužáci. Samotné nás příjemně překvapilo,
jak velký byl zájem o láhve s vínem, zejména o rosé.
V odpoledním programu se z domácích účinkujících představil FK Pohárek a FS Hrozen. Dále mažoretky Zuzanky z Týnce. Obě vystoupení sklidila
velký potlesk přítomného publika.
Jako host vystoupila středověká skupina meče a ohně NOVUS ORIGO z Polné u Jihlavy ve dvou pódiových vystoupeních a večer předvedli ohnivou show, která měla mezi diváky velký úspěch. Dále si připravili, nejen pro děti, střelbu z luku na terč a další středověká bojová
klání.
S výhní a kovadlinou se předvedli žáci třetího ročníku uměleckého
kovářství. Děti se mohly aktivně zapojit a samy si něco ukovat. Zájem
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o tuto činnost byl velký. Skákací hrad pro ty nejmenší byl neustále plně
vytížen. Vzhledem k velkému suchu drželi službu naši hasiči, zejména
při večerní fire show nám hořela tráva pod nohama.
Již po několikáté byly na akci k vidění osobní automobily značky Škoda
a KIA od společnosti AGROTEC osobní vozy Hustopeče. Regionální televize RTVJ pořídila z Obecního dne reportáž, kterou najdete na internetové
stránce obce.
Akce byla hojně navštívena, nejenom občany Týnce, ale přijelo i hodně
lidí ze sousedních vesnic. Někteří k nám jezdí opakovaně, protože se jim
líbí program a areál, kde akci pořádáme. Obecní den se nám vydařil a chtěli
bychom v něm pokračovat i v příštím roce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na
zdárném průběhu Obecního dne.
František Čech, místostarosta
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Zuzanky Týnec, Z.S.
Mistři a I. vicemistři Evropy 2018
Kdo vlastně jsme? Jsme nový mažoretkový tým založený zkušenými
lidmi v prosinci roku 2017. Náš spolek vznikl pod záštitou obce Týnec,
ale členové jsou z různých obcí - Týnec, Moravská Nová Ves, Tvrdonice,
Hrušky, Hodonín, Břeclav a Mutěnice. Tým je hlavně zaměřen na starší věkové skupiny, ovšem od nového mažoretkového roku chceme členskou základnu rozšířit o další členy, nejen v těchto kategoriích. Nábory do
všech kategorií budou probíhat v září roku 2018.
Po třech měsících
trénování nám vznikly
nové skladby, se kterými jsme zkusili štěstí
v první naší soutěži
pod záštitou asociace
ČFMS, a to v kvalifikaci na Mistrovství
ČR v mažoretkovém
sportu skupin A. v
tomto kole jsme si vybojovaly první cenné
kovy -seniorky flag
mini zlatou medaili,
grandsenior skupina
pom-pom stříbrnou medaili a seniorky mini pom-pom bronzovou medaili,
to vše nám zajistilo postup do finálového kola konaného v Náchodě.
Ještě před účastí ve finálovém kole jste nás mohli vidět v menším počtu při vystoupení na Dni seniorů v Týnci. Poté jsme se zúčastnili již zmiňovaného finálového kola Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu skupin
A v Náchodě. Odtud jsme si opět přivezli krásné umístění a hlavně postupy na mezinárodní soutěže. Seniorky flag mini - 4. místo (postup na
Mistrovství světa), grandsenior skupina pom-pom - 7. místo (postup na
Mistrovství Evropy) a seniorky mini pom-pom - 12. místo (postup na Mistrovství Evropy).
Dne 9. června 2018 jsme vystoupili na Obecním dnu v Týnci, kde jsme
opět byli v menším počtu pro malou možnost prostoru, snad se vám naše,
trošku humorně pojaté vystoupení, líbilo.
Pro mě jako trenéra i pro členy týmu je největším úspěchem dostat se
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až na mezinárodní soutěže, a to Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. První, co nás čekalo, bylo Mistrovství Evropy v chorvatské Crikvenici, konané
ve dnech 14. 6. až 17. 6., kde jsme ve velké konkurenci vybojovali krásné
umístění, a to seniorky flag mini - 2. místo (postup na Mistrovství světa),
grandsenior skupina pom-pom - 1. místo (postup na Mistrovství světa) a
seniorky mini pom-pom - 8. místo, tím jsme si získali i první tituly ve spolku
Zuzanky, za což jsme hrozně rádi, také jsme si užili plno zábavy, trochu
stresu, ale vyplatilo se a titul mistrů Evropy a I. vice mistrů Evropy jsme vám
s radostí přivezli. Děkujeme za vaši podporu.
Teď už budou členové týmu tvrdě trénovat na Mistrovství světa konané
v Praze, aby se opět pokusili dosáhnout co nejlepšího umístění a vybojovat krásné ocenění. To vše nacvičují ve dvouhodinových trénincích dvakrát
týdně pod vedením trenérky Zuzany Psotové. Náš tým není založen jen pro
tvrdou dřinu, ale i pro krásu tohoto sportu spojenou se získáváním co nejlepších zážitků, se zábavou a radostí ze společných chvilek. Vše se nám
v tomto prvním roce plném starostí hodně povedlo a na všechny soutěže i
společné akce budeme rádi vzpomínat, také si je rádi zopakujeme i s novými členy. Budeme se na vás těšit v září.
Tým Zuzanky Týnec, z.s.

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Týnec
Náš pobočný spolek má 174 členů, z toho 11 dětí. Každý rok pro nás začíná výběrem povolenek a sumářů. v měsíci lednu a únoru vydáváme v pěti
termínech členské známky a povolenky. Dále počátkem roku probíhá školení
nových uchazečů, kteří následně skládají znalostní zkoušky pro vydání prvního rybářského lístku. v březnu dne 17. 3. 2018 se konala výroční členská
schůze.
Duben býval každoročně ve znamení rybářských závodů dospělých a
dětí. Po dvou neúspěšných předchozích ročnících, kdy byly minimální úlovky z důvodu nepříznivého počasí, jsme se rozhodli změnit termín. Letos se
konaly v sobotu 19. 5. a v neděli 20. 5. 2018. Sobotního závodu dospělých
se zúčastnilo 71 závodníků. Zvítězil Miloš Líčeník /2. Lukáš Líčeník, 3. Pavel
Blažej/. v neděli závodilo 12 dětí. s úlovkem kapra 53 cm obsadil první místo
Lukáš Dřevo /2. Jakub Spevár, 3. Michal Fabičovic/.
V současné době máme 8 členů rybářské stráže, pro které bylo opět začátkem roku zorganizováno školení spojené s příjemným posezením. Dle
sdělení vedoucího RS se však u některých členů RS jejich aktivita, ať už z
důvodu časového zaneprázdnění nebo z jiných důvodů, zhoršila. Při kontro19

lách se členové RS zaměřují především na kontrolu rybářského práva, dále
na stav a kvalitu vody a pořádek na revírech. v posledních letech se setkáváme nejen na našich revírech s více případy pytláctví. Je povinností každého
člena, pokud se stane takového případu svědkem, informovat vedení spolku
nebo policii ČR.
Brigádnická činnost se soustředila na opravu chaty u Týneckého ramena. Při celkové rekonstrukci byla zvětšena místnost, která je pronajímána
členům rybářských spolků. 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, v zimních
měsících při sekání ledu a přikrmování rybí obsádky na rybochovném zařízení. Několikrát ročně také odstraňujeme odpadky z revírů po nezodpovědných nejen rybářích, kteří si u vody stále dělají smetiště. Bohužel, musím
konstatovat, že těchto prací se účastní zas a jen členové výboru a kontrolní
a revizní komise, popřípadě jejich rodinní příslušníci. Účast řadových členů je
minimální!
Pro velmi malý zájem dnešní mládeže, která žije ve virtuálním a moderním
světě, jsme činnost rybářského kroužku přerušili. Důkazem nezájmu je pokles
z celkového počtu 11 na 4 aktivní děti, kterým se nadále věnujeme. Dne 11. 2.
2018 jsme se zúčastnili halového turnaje v rybolovné technice v Hodonicích,
kde Adrian Biro vybojoval bronzovou medaili v kategorii juniorů.
Tímto bychom chtěli vyzvat všechny rodiče, strýčky, tetičky, dědečky, babičky a kamarády mladé generace, aby je odtrhli od virtuálního světa, a tak
přispěli k ochraně a poznání přírody a ke sportovnímu rybolovu.
Petr Zugárek a Jiří Kaňa

Vinaři
Dobrý den Týnčani,
Rád bych vás informoval o činnosti organizace Vinaři z Týnce v probíhajícím roce 2018.
Tento rok jsme opět po deseti letech uspořádali Výstavu vín Podluží, která
proběhla ve dnech 21.-22.4.2018. Návštěvníci měli nejen možnost okoštovat
a porovnat vystavovaná vína, ale i posedět, podebatovat a zazpívat si s přáteli u cimbálu. Letos mohli návštěvníci porovnat a ochutnat 740 vzorků vín.
Týnečtí vinaři získali řadu ocenění, Championem za kolekci vín je p. Netopilík
Petr, který dostal cenu starostky obce za nejlépe bodované bílé víno, p. Košťál pak dostal cenu starostky obce za nejlépe bodované červené víno. Championem výstavy za bílé víno se stala paní Netopilíková Petra. Oceněným bla20

hopřejeme a přejeme
mnoho dalších vinařských úspěchů. i letos
jsme vydražili vína,
která zvítězila. Výtěžek
dražby pak byl předán
přímo v Týnci. Tímto
bych chtěl poděkovat
všem, kteří se dražby
zúčastnili a přispěli na
dobrou věc. Dále bych
tímto chtěl poděkovat
všem, kteří se podílejí
na přípravě a organizaci výstavy vín Podluží,
vinařům, že mají zájem
u nás vystavovat svá
vína, a všem návštěvníkům, kteří na akci
přijdou, a tím ocení
naši práci. Fotografie
a katalog jsou pak na
našich webových stránkách www.vinari-tynec.cz. Velké poděkování náleží
Obci Týnec, za podporu, kterou nám poskytla a bez níž bychom nezvládli tuto
velkou a prestižní akci uspořádat.
Třetí sobotu v červnu (16.6.2018) se konala akce Otevřené sklepy. Návštěvníci měli možnost navštívit 13 sklepů a v nich ochutnat vína 16 vinařů.
Akce probíhala od 10 – 18:30 hod. Jelikož jsme měli z loňska pozitivní ohlasy
na večerní zábavu a možnost dále koštovat vína ve stanu, toto jsme opakovali. Skupina Jupiter bavila návštěvníky dlouho do noci a mnozí návštěvníci si
zavzpomínali na své mládí a zatančili si.
Další akcí, kterou budeme pořádat ve spolupráci s týneckými rybáři, je
Soutěž gulášů a burčáků, která proběhne 15.9.2018 v areálu Velkého Hradíšťku. Pokud budete chtít postavit tým, hlaste se u p. Zugárka, který eviduje
gulášová mužstva. Všichni ostatní jsou srdečně zváni.
8.12.2018 pak uspořádáme tradiční Ochutnávku mladých vín a zabijačkových specialit.
Těšíme se tedy na setkání na našich akcích a přejeme všem krásné dovolené a letní pohodu.
Vinaři z Týnce
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Farnost ve spolupráci s obecním úřadem Týnec
Farnost ve spolu práci s obecním úřadem
uspořádali již po třetí 24. března 2018 JARNÍ VÝSTAVU spojenou s VÝSTAVOU KRÁSNÝCH OBRAZŮ TÝNECKÉHO RODÁKA
UMĚLCE ING. LUDVÍKA JANČARA. Tato výstava byla velmi úspěšná. Zavítalo na ni mnoho lidí nejen z Týnce, ale i z okolních obcí a
mohli se podívat, ale i zakoupit umělecká malířova díla. Také jarní dekorace,
svíce, mýdla a jiné ručně dělané výrobky nejen do bytových prostor od našich
místních žen. Děti si mohly s panem Růžičkou uplést žilu a v dílničkách vyrobit zajíčky a jiné krásné překvapení. Výtěžek z této akce se vrátil na režie
zakoupené do dílniček. Ale čím se můžeme pochlubit je akcí, která se dělala
na konci roku – Vánoční inspirace. Celý výtěžek, který byl vybrán při akci s
drahými kameny a minerály byl věnován na zakoupení hraček do Oblastní
charity Hodonín. Které byly předány pro děti bez domova.
Přikládáme děkovný list z Charity.
Všem dobrovolníkům, kteří dělají dvakrát do roka tyto výstavy děkuji. Především Lidce Jurdičové, Aleně Trčkové, Báře Osičkové a Romanu
Melicharovi.
Za pořadatelku akce Mgr. Hanka Nováková
(redakčně neupraveno)
Dobrý den paní magistro Nováková,
Posílám od našeho ředitele poděkování za hračky, které jste zakoupily z výtěžku akce
Vánoční inspirace v obci Týnec. Moc jsme rádi, že nám pomáháte a nejsou Vám lhostejné
osudy našich klientů a jejich dětí. Moc si toho vážíme!
Mějte se hezky a ať se Vám i vašim pomocníkům při každé další akci co nejlépe daří!
S pozdravem Ludmila Malá
asistent, organizační pracovník
Oblastní charita Hodonín
Wilsova 7, 695 05 Hodonín
Tel. +420 534 001 254 mob. +420 737 234 077
Ludmila.mala@hodonin.charita.cz
www.charita.cz

Další informace
Dotace pro zemědělce, podnikatele, obce a spolky!
Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. v současné době vyhlašuje výzvy
k předkládání žádostí o podporu ve třech operačních programech (Integro22

vaný regionální operační program IROP, Operační program Zaměstnanost
OPZ, Program rozvoje venkov PRV). v rámci ukončené výzvy PRV pro zemědělce a podnikatele MAS Dolní Morava doporučila k podpoře projekty týkající
se nákupu techniky a technologií do vinařství, vinohradnictví, pivovarnictví,
kavárenství či pohostinství. nejbližším období bude otevřena další výzva pro
zemědělce a podnikatele v rámci PRV. z programu IROP budou vyhlášeny
výzvy na podporu infrastruktury základních škol, techniky pro hasiče nebo
na komunitní centra. Pro organizace pracující s mládeží bude vypsána výzva
OPZ na podporu příměstských táborů. Pro více informací kontaktujte kancelář MAS Dolní Morava v Hodoníně, sledujte naše webové stránky www.
mas-dolnimorava.cz či facebookový profil Místní akční skupina Dolní Morava.
Ing. Blanka Přidalová, MAS Dolní Morava
Vzniká databáze cestovního ruchu Slovácka
Jedinečnou šanci stát se součástí jednotné databáze cestovního ruchu na
Slovácku mají nyní podnikatelé v cestovním ruchu okresu Hodonín a podlužácké části Břeclavska. Shromažďování dat začalo už na konci minulého
roku pokračuje v roce 2018.
Data shromažďuje na Hodonínsku, Kyjovsku, Veselsku a Podluží působící
Turistická asociace Slovácko, která vznikla v loňském roce, aby vytvořila destinační management pro okres Hodonín s cílem jednotné propagace cestovního ruchu. Založily ji místní akční skupiny, mikroregiony a také podnikatelé.
Zdeněk Šmýd
Koordinátor cestovního ruchu Turistické asociace Slovácko, z.s.
Turistická asociace Slovácko, z.s. (TAS)

Masarykovo nám.115/27,
695 01 Hodonín,
IČ 05671116, tel. +420 777 328 052)

PODNIKÁTE V CESTOVNÍM RUCHU
a působíte na Podluží, Hodonínsku, Kyjovsku, Strážnicku,
Veselsku či Horňácku?
V současné době probíhá na území Slovácka rozsáhlá pasportizace (tvorba
databáze) turistických cílů a aktivit, poskytovatelů ubytovacích, stravovacích a dalších
služeb v cestovním ruchu.
Informace o vás se tak dostanou do nejrůznějších forem propagace našeho regionu
(webové stránky, rezervační systém, sociální sítě, tištěné propagační materiály).
Více o pasportizaci najdete na www.mas-dolnimorava.cz
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