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Vážení spoluobčané,
předáváme vám poslední číslo letošního zpravodaje a stručnou informaci o základní činnosti vedení obce.

Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Programy rady obce
Rada obce v tomto období projednávala tyto otázky:
Zateplení autobusové zastávky, dodávka a montáž doplňků elektroinstalace v kulturním domě, oprava kanalizace na Návsi – faktura, nabídka deratizačních prací, faktura za vybavení výčepu v kulturním domě, rozpočtové
opatření č. 6/2018, zednické práce a roleta na schody v kulturním domě,
žádost o příspěvek na plynový kostel do kostela, oprava střechy zastávky,
rozpočtové opatření č. 7/2018, žádost o poskytnutí kulturního domu, žádost
o sponzorský dar na Dívčí vínek, komise Rady obce, návrh výborů zastupitelstva obce, návrh odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, zákon o
střetu zájmů, žádost o „napravení vlastnictví majetku“ (žádá občan, jehož
stavba zasahuje do obecního pozemku), plán inventur 2018
Rada stanovila dvě komise – kulturní a stavební.
Členy kulturní komise jsou František Čech (předseda), Hana Kobzíková,
Jitka Langová, Lenka Cabalová, Věroslava Hesová. Komise má na starosti
kulturní akce v obci a jejich organizaci.
Stavební komisi tvoří Milan Kopuletý (předseda), Marek Čujan, Jitka Kopuletá, Dušan Krupica. Zabývá se posuzováním stavebních akcí v obci, záměrů staveb obecních i občanů a dalších problémů v této oblasti. Nemá sice
žádnou pravomoc, ale je velmi důležitým poradním orgánem vedení obce.
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Činnost OÚ
Září, říjen
V oblasti činnosti
obecního úřadu se konalo 1.zasedání okrskové volební komise k volbám, proběhl kontrolní
den stavby chodníku na
ulici Hlavní, byly řešeny
problémy nevrácení poskytnuté platby ze strany občana v rámci Dobrovolného svazku obcí
Hrušky-Týnec, probíhaly
dokončovací práce v kulturním domě, oficiálně
bylo otevřeno víceúčelové hřiště za Kyjovkou,
dokončoval se chodník
na ulici Hlavní a byly
zpracovávány podklady
k předání stavby.
Byla prováděna správní řízení ke sjezdům z
nemovitostí na místní komunikace, vyjadřování ke
stavbám, řešili jsme soupisy prací a faktury, dodělávky v kulturním domě a
připravovali zpravodaj.
Vzpomněli jsme 100.
výročí založení Československa – konal se akt
u Masaryka s dětmi naší
školy, starostka položila
k pomníku kytku, děti zazpívaly hymnu a společně
jsme zasadili lípu v parku

Dívčí vínek

Dívčí vínek

Dívčí vínek
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(z občanů nepřišel nikdo, ač to bylo hlášeno
rozhlasem).
Listopad
Po volbách se konalo ustavující zasedání
zastupitelstva, činnost
obecního úřadu se však
zastavit nemohla. Byla
provedena kolaudace
chodníku na ulici Hlavní, starostka se zúčastnila Rady starostů v
Dolních Bojanovicích,
firma
Reproservice
zkontrolovala pronajmutý stroj v kanceláři, chasa uspořádala Dívčí vínek, zemřel nám občan,
paní knihovnice napsala příspěvek do Zvonů
Podluží a paní starostka
doplnila fotkami, starostka prováděla rozbor
odpadů produkovaných
občany a celkové ceny
za likvidaci odpadů pokud by se občané
měli podílet na likvidaci
všech odpadů v obci,
platili by daleko více
než stanovených 500,Kč, a to i v případě, že
by platili pouze za skutečné množství odpadu z vlastního domu, v
knihovně byli starostkou
pasovány děti do „klubu
čtenářů“, byl pokácen a

Pasování čtenářů

Stavění vánočního stromu

Vánoční inspirace
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následně u kulturního
domu postaven vánoční strom, kulturní
komise připravila program na předvánoční
období.
Starostka dále vypracovávala informace o inženýrských sítích občanům, zadala
vypracování nového
Jednacího řádu zastupitelstva obce právníkovi, ve výboru Dobrovolného svazku obcí
Hrušky-Týnec spolupracovala na přípravě
rozpočtu 2019 a řešení personálních otázek
ve svazku, objednala
ceduli pro informaci o
neudržované části komunikace v zimě (na
Vyhnalově), aktualizovala provádění zimní
údržby
komunikací
v obci, projednávala
dotační možnosti pro
obec, zajistila školení
zastupitelů všech obcí
Regionu Podluží v našem kulturním domě
– školení na vysoké
odborné úrovni provedli dva právníci a
ekonom, projednávala
návrh osvětlení státní
komunikace s plánovaným chodníkem od
pošty ke garážím v

Vánoční inspirace

Při rozsvícení vánočního stromu

Vánoční strom
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ulici K Valům, zúčastnila se Valné hromady Dobrovolného svazku obcí
Čistý jihovýchod ve Velkých Pavlovicích a Rady starostů Regionu Podluží
v Prušánkách. Spolu s paní účetní připravovaly rozpočet a další potřebné
dokumenty k hospodaření obce. Objednala renovaci parket v kulturním
domě, aby v plesové sezóně byly důstojným doplňkem opraveného interiéru, vyzvala spolky k příspěvkům do tohoto zpravodaje, převzala od pana
Ráce dokončenou kotelnu s novými kotli v kulturním domě a pro lepší
propagaci obce objednala reklamní předměty u Stillusu. Průběžně řeší s
občany jejich otázky, ať už jsou to hrobová místa, chodníky, smlouvy, záměry stavby a vše potřebné, s čím se na ni občané obrátí, také problémy
s obecní kanalizací, opravami čerpadel apod.
V klubovně uspořádaly Baby z Jamy akci „Podzimní inspirace“, paní
Nováková zorganizovala v kulturním domě hojně navštívenou „Vánoční
inspiraci“ a v 1.adventní neděli jsme rozsvítili vánoční strom, který necháme zářit každý večer a brzy ráno až do svátků Tří králů. Souběžně s rozsvícením vánočního stromu byla zahájena výstava fotografií Svatopluka
Rutara v knihovně obecního úřadu.

Výstava fotografií
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Na veřejných zasedáních bylo projednáváno:
Nové volby orgánů obce – starosty, místostarosty, členů rady, delegáta
obce a jeho zástupce pro zastupování obce, stanovení kontrolního výboru,
finančního výboru, odměny neuvolněným členům zastupitelstva, rozpočtová
opatření č. 6/2018 a 7/2018. Ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva
obce byla do dalšího volebního období zvolena starostkou Hana Zoubková a
místostarostou František Čech.
Členové rady jsou Jaroslav Čech, Milan Kopuletý a Hana Kobzíková.
Kontrolní výbor tvoří Karel Vája (předseda), Sylva Hrubá, Miriam Slámová,
Finanční výbor je složen z členů: Petr Hrubý (předseda), Petr Zugárek,
třetí člen zvolen nebyl, bude dodatečně na dalším zasedání zastupitelstva.
Zvolení zástupci obce se zavazují pokračovat zodpovědně ve své práci
pro obec a pro vás – naše občany.
Hana Zoubková

Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Vážení občané,
rádi bychom se na tomto místě ohlédli především
za podzimními a předvánočními aktivitami ZŠ a
MŠ Týnec.
Školu v letošním školním roce navštěvuje 58
dětí, z toho 32 v MŠ, družinu 25 dětí.
Oslavy 100. výročí
založení samostatného
Československa byly jednoznačně tématem tohoto
podzimu. Děti ze základní
školy žily oslavami české
státnosti po celý týden,
který předcházel jejímu
100. výročí. Hned v pondělí jsme se žáků 4. a 5. ročníku zeptali, jak by svátek

100.výročí republiky
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republiky oslavili oni.
Z jejich nápadů se
pak odvíjely akce na
každý den: pečení
republikových dortíků, které pak děti
v rámci středečního
projektového
dne
nabídly dětem z MŠ,
na radnici u paní starostky, v obchodě, v
kavárně u Melišů a
několika občanům,
které potkaly na
krátké procházce po
obci. Účelem bylo
tento svátek zviditelnit a osloveným
občanům ho tak připomenout. Zmíněný
projektový den se
nesl ve znamení tvoření a vyhledávání Strom republiky
informací o událostech kolem vzniku republiky, o státních symbolech, o významných osobnostech a meznících národní historie. V závěru týdne děti pilovaly zpěv státní
hymny, vytvořily si trikolory a malovaly vlajky České republiky.
Vše vyvrcholilo v pátek 26. října 2018, kdy se za účasti paní starostky
uskutečnilo připomínkové setkání u pomníku prvního československého
prezidenta Tomáše G. Masaryka před budovou školy. Vyslechli jsme si pověst o příchodu praotce Čecha do české kotliny v podání jednoho z žáků,
poté děti zazpívaly národní hymnu, paní starostka položila kytici k pomníku,
pronesla zdravici a společně jsme pak pod praporem České republiky odešli
do parku, abychom zde zasadili Strom republiky.
Lípu republiky naleznete v parku u kostela. Obec zajistila strom a připravila místo, aby pak děti ze základní školy mohly s nadšením sázet. Po letech
mohou připomínat nejen sobě, ale snad i svým dětem, proč a kdy byla Lípa
republiky zasazena. Poděkování patří za spolupráci paní starostce, pracovníkům obce, zaměstnancům, ale hlavně žákům týnecké školy. Ti všichni společně utvořili a připravili hezkou oslavu významného státního výročí.
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11. listopadu roku 1918 byla ukončena I. světová válka – v tento den se
po světě slaví Den veteránů. Konec války také odstartoval politické změny v
Evropě – a umožnil právě vznik samostatného Československa.
U nás na škole jsme si toto výročí pokusili přiblížit projektem zahrnujícím
výtvarné činnosti, připomínkovou akci u pomníku v parku s účastí členů České obce legionářské a besedou s p. praporčíkem Jiřím Úlehlou – veteránem
Armády České republiky žijícím v Týnci. Panu Úlehlovi tímto velice děkujeme.
Sportovní aktivity
Využíváme všechny dostupné zdroje ke zkvalitnění tělesné výchovy.
Jsme vděčni za rozšíření sportovního zázemí v obci, které přineslo otevření
nového multifunkčního hřiště. Při chybějícím vlastním sportovišti je toto jistě
přínosem. V létě trávíme hodně času na sokolském fotbalovém hřišti. Z přilehlého parkoviště se občas stává dopravní hřiště pro starší žáky ZŠ a skvělý prostor pro pouštění draků na každoroční družinové Drakiádě. Rovněž s
podporou obce ještě před létem proběhla na fotbalovém hřišti meziškolní
olympiáda, na které hostovaly také děti z málotřídek ze Sedlece a Ladné.
Na sportující děti v krásném prostředí je opravdu pěkný pohled a zaznamenali jsme, že na podobných akcích spřátelených škol nechybí babičky a dědečkové. Obdobnou akci bychom tedy rádi otevřeli v příštím roce i týnecké
veřejnosti.
Jmenujme na tomto místě ještě několik vydařených, sportovně a zábavně
laděných akcí. V říjnu jsme tentokrát pro nedostatek vhodného výtvarného
materiálu nedýňovali, leč proběhla bramboriáda (s poděkováním p. Blažejovi
za kornoutky se smaženými brambůrkami a za špekáčky Řeznictví Žůrek, s
pěknou účastí rodičů a přátel školy) a o měsíc později družinová Drakiáda.
Nadále se daří získávat dotace na plaveckou výuku pro mladší žáky ZŠ
v zimních měsících. Děti z MŠ jsou již sedmým rokem zapojeny do projektu
Bruslení MŠ pod hlavičkou HC Lvi Břeclav. Letos jsme se nově zapojili do
projektu Školky na Podluží sportují – podporovaný Fotbalovým klubem mládeže Podluží. Je veden kvalifikovanými trenéry s trenérskou licencí pro děti
mladšího a předškolního věku (4 – 7 let). Cílem je rozvíjet u dětí všestranné
pohybové schopnosti a dovednosti, podporovat zdraví, radost a kreativitu
dětí, formovat charakter a osobnost jednotlivce, soutěživost a fair-play ve
zdravém duchu, a tak vytvořit předpoklady pro pozdější sportovní realizaci.
Hodina probíhá jednou týdně v rámci MŠ ve spolupráci s učitelkou MŠ.
Kuriozita
Mnozí z občanů jistě zaznamenali přítomnost poměrně vzácného z opeřenců – straky obecné. Jednalo se o tvora značně krotkého, nejspíš odcho9

vaného v zajetí a k lidem důvěřivého, až vtíravého,
zvědavého, nesporně krásného, avšak jak se ukázalo, také dětem potenciálně dosti nebezpečného.
Zajímaly ji především ozdoby a sponky v hlavičkách
nebohých dívenek. Nepříjemný zážitek, kdy jim tato
černobílá krasavice zničehonic vletěla do vlasů, si
dívky nejspíš vybaví, kdykoli ji v životě uvidí. Děti s ní
zažily spoustu dobrodružných chvil, avšak vzhledem
k jejímu „nevhodnému chování“ byl iniciován odchyt. Zásluhou paní ředitelky Svítilové, která straku nalákala do ředitelny školy a jednoho ze šikovných
tatínků (p. Botha), skončila nejprve v kleci a posléze, deportována manželi
Koubkovými, ve valtických hvozdech. Tam má dostatek prostoru pro své
rejdy.
Adventní čas
Konec listopadu proběhl v přípravách na nadcházející advent.
Co je to advent?
Advent jsou čtyři neděle před Vánoci. Ty čtyři neděle jsou vlastně čtyři týdny. My máme věnec, adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se za každou
neděli zapálí. Až budou všecky zapálené, tak jsou Vánoce…
A. Juráňová, žákyně 4. ročníku ZŠ Týnec
Děti z kroužku Šikulky pekly cukroví, děti v družině vyráběly adventní
věnce a jiné výrobky, které jste si mnozí z vás zakoupili na vánočním jarmarku. Poděkování patří paní H. Hesové za organizaci školního stánku.
Všem dětem, které pilně nacvičovaly své vánoční vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu, patří potlesk a velký dík za to, jak nás při této
krásné obecní akci potěšily. Ani letos nás neminou mikulášská nadílka a
vánoční dílny pro všechny děti ZŚ i MŠ spojené s přespáváním ve škole
pro školáky. Dále to bude 13. 12. tichá obchůzka Lucií a koledování po
obcí v pátek před Vánoci a pak se již spolu pro tento rok rozloučíme.
Poděkování
Škola děkuje p. Petrovi Zugárkovi za opravu škrabky do školní kuchyně.
Dále patří poděkování od dětí za sponzorské příspěvky: p. Josefu Martuškovi, p. Zdeňku Žůrkovi, Vinařům a Rybářům z Týnce, Agromoravii MNV, firmě
Ostratický, p. Marku Sirotkovi, p. Radku Rácovi, p. Jiřímu Michlovskému, p.
Tomáši Pickovi. P. Tomáši Krutákovi a prodejně Večerka Týnec naproti OÚ.
Paní B. Koubkové a P. Zugárkové – děkujeme za ochotu vést velikonoční a
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vánoční dílny. Týneckému hasičskému sboru patří zvláštní poděkování za
čas, který jeho členové věnovali dětem při ukázce výcviku a zásahů, požární
techniky a zbrojnice.
Krásné prožití adventního času a svátků vánočních, plno osobních i pracovních úspěchů a šťastných chvil v novém roce přeje dětem, rodičům a
všem týneckým občanům kolektiv zaměstnanců Základní a Mateřské školy
Týnec. Děkujeme za vaši přízeň i v příštím roce, velice si jí vážíme.
Připravila Iva Bothová

Hasiči
Vážení spoluobčané,
Rádi bychom vás informovali o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v
Týnci a výjezdové jednotky v roce 2018.
Začátek roku jsme zahájili uspořádáním tradičního hasičského bálu. Během roku jsme se účastnili některých akcí pořádaných obcí nebo ostatními
spolky, které v obci působí. Na těchto akcích jsme přiložili ruku k dílu především uvařením guláše či zajištěním požárního dohledu.
Před začátkem prázdnin jsme připravili pro žáky ZŠ Týnec prohlídku naší
zbrojnice s výkladem, co obnáší práce hasiče. Následně jsme dětem předvedli zásahovou techniku v areálu fotbalového hřiště.
Náš sbor udržuje dlouhodobě spolupráci s DHZ Sekule. V letošním roce
jsme oslavili 45 let této družby. Letošní setkání se konalo v jejich obci, kde
jsme se účastnili přátelské soutěže v požárním útoku. Spolupráce se slovenskými kolegy je pro nás přínosná v pracovní i kulturní oblasti, a proto
budeme tuto spolupráci dále rozvíjet a udržovat.
V letošním roce jsme získali dotaci z JMK na výměnu čerpadla ve voze
LIAZ. Společně s výměnou za nové čerpadlo byl proveden i servis vozu, aby
nám při výjezdech spolehlivě sloužil.
V letošním roce nás operační středisko vyslalo na 13 výjezdů. Všechny
byly nahlášeny jako požár budovy, trávy či dopravního prostředku. Z toho 2
výjezdy se ukázaly jako ,,planý poplach”.
Jednotka kromě výjezdů vyhlášených operačním střediskem provádí
technickou pomoc obci. Během roku jsme průběžně prováděli čištění kanalizace, ořezávání stromů a údržbu protipovodňového zařízení u Kyjovky
včetně zkoušky čerpadel.
„Hasičina“ je pro nás koníčkem, ale i službou vám - občanům. Proto budeme v dalším roce pokračovat se školením a cvičením členů výjezdové
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jednotky, aby se naše odbornost neustále zlepšovala a dokázali jsme vám
zajistit případnou pomoc. Budeme také rádi, pokud se náš sbor rozroste o
nové aktivní členy.
Marek Čujan

Hasiči při zásahu

Hasiči s dětmi
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Děti u hasičů

Baby z Jamy18
I Baby z Jamy rekapitulují rok 2018. Byl hlavně úplně jiný než rok minulý.
Seznámily jsme se s novými technikami ručních prací, spolupracovaly jsme
s jinými, podobně zaměřenými dámskými spolky a vyměnily si zkušenosti.
Máme i malé nástupkyně, moc šikovná děvčata. Také jsme mohly přispět ke
dvěma krásným výstavám na Rybničním zámečku, které realizuje každý rok
Zahradnická fakulta Mendelovy Univerzity v období Velikonoc a Vánoc a to
nás moc těší. Za zázemí děkujeme místní knihovně (hlavně knihovnici, Mgr.
V. Hesové, která s námi „musí“ všechno absolvovat) a obecnímu úřadu.
Přehled akcí 2018: leden – háčkované chňapky, únor – lapače snů s lektorkou Máří Bezuchovou, březen – drátkované kraslice se spolkem „Veselé
dozrávání“ z Valtic, Velikonoční dílna pro děti ZŠ a MŠ Týnec, Kraslice na
Slovanském hradišti v Mikulčicích, červenec – posezení s kytarou a buřty,
září – Guláše a burčáky Týnec (z naší dílny jsou malované ceny pro výherce),
říjen – výlov a rybí polévka, malování na hedvábí, listopad – pletení z papíru
s paní Kučerovou, prosinec – Vánoční výstava na Rybničním zámečku.
Naši práci můžete sledovat na facebooku „Baby z Jamy“. A nezapomínejte, rády vás mezi námi uvidíme – v lednu opět pleteme z papíru, tentokrát
točené pletení.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok vám přejí za Baby z Jamy
RNDr. Božena Koubková a Ing. Petra Zugárková
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Vánoční inspirace
V sobotu 1. prosince se v Týnci v kulturním době uskutečnila třetí vánoční
inspirace, na které vystoupili žáci ze základní školy z Tvrdonic, kde v rytmickém duchu zahrála Školní kapela a pěvecký sbor Krásenka. Po tomto úžasném vystoupení jste mohli v duchu Vánoc slyšet a vidět folklórní soubor Jatelinka z Moravské Nové Vsi. Moc děkujeme paní učitelkám, které děti dobře
připravily a předvedly nám, co se naučily. Děti ze Základní školy z Moravské
Nové Vsi přispěly krásnými pracemi a šikovné ženy nám předvedly, co umí,
a vyrobily vánoční výrobky, které jste si mohli nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Lidé mohli zhlédnout výstavu betlémů z různých dob a materiálů. Na výstavě se prostřídalo sto
dětí, které si v dílničkách
s rodinou Hanzalíkových
z Hrušek mohly vyrobit
ozdobu na stromeček.
Krásné aranžmá jste
mohli vidět od květinářky
Hanky Blinkalové, která
za námi přijela z Kostic.
Moc děkuji Lidce Jurdičové, Aleně Trčkové a
Romanu
Melicharovi,
kteří mi výstavu pomohli
zorganizovat. Všem děkujeme za příspěvky do
pokladničky. Tento výtěžek šel na režii a mikulášské balíčky pro děti.
Všem vám přeji klidné
a požehnané svátky vánoční a do nového roku
hlavně hodně zdraví a
pohodu s vašimi nejbližšími, rodinou a s přáteli.
To vám a všechno dobré
ze srdce přeji.
organizátorka
Mgr. Hanka Nováková
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Folklorní krúžek Pohárek
12. ledna odstartoval náš soubor letošní
sezónu
vystoupením
na besedě u cimbálu v
Žabčicích u Brna. Potom
následovala malá odmlka, abychom se mohli
dobře připravit na červnové vystoupení na Tvrdonských národopisných
slavnostech, kde jsme
reprezentovali naši obec
ve vlastním programu
„Hodování v Jamě“. V
tomto programu vystoupil nejen soubor Pohárek a Hrozen, ale také mužský
a ženský sbor a další sólisté. Naše cca hodinové vystoupení, které doprovázela CM Dur z Hodonína, mělo velmi kladný ohlas, což nás velice potěšilo.
Týden nato 9.6. jsme si zatančili v Týnci na Hradíšťku ke Dni obce.
Třídenní taneční soustředění proběhlo začátkem prázdnin a bylo spojeno s vystoupením na mikulčickém Hradišti. Letos jsme zatancovali na dvou
předhodovních zpíváních, a to v Týnci a Moravském Žižkově, a v těchto
obcích jsme si také v prosinci zazpívali pod vánočním stromem. V listopadu
nás, jako mnohé roky před tím, čekalo vystoupení na Svatomartinských vínech ve Velkých Pavlovicích.
Letošní rok byl pro Pohárek rokem svateb. Od ledna se jich událo celkem
devět (doufám, že jsem na nikoho nezapomněla), a to čtyři svatby našich
tanečníků a pět svateb mladých lidí, kteří spolupracují a pomáhají Pohárku,
ať už jako muzikanti, tanečníci, moderátoři apod. Narodilo se pět dětiček a
my jsme si zazpívali na pěti rozlúčkách se svobodú – svícách. Prostě tento
rok bylo veselo.
A jelikož se nám tanečníci žení a vdávají, potřebujeme stále nové posily, a
proto připomínáme naší omladině – taneční zkoušky máme už 13 let, každý
pátek v 19:00 hodin v kulturním domě u nás v Týnci. Dojdite za nama!
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A HÓÓÓDNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE!!
za FK Pohárek manželé Kobzíkovi
15

Mažoretky Zuzanky se chystají na novou sezónu
Soutěžní rok a rok vystoupení jsme ukončili účastí na mistrovství světa
v Praze, kde jsme přes velkou konkurenci těch nejlepších týmů dosáhli
krásné ocenění, a to 7. místo seniorky flag mini a 8. místo grandsenioři
skupina pom-pom. Prahu jsme si taky náramně užili nejen svými vydařenými výkony, ale opět skvělými společnými zážitky, které jsou pro náš tým
tím nejcennějším.
Po prvním náročném a hlavně úspěšném půl roku naší činnosti jsme
se s chutí pustili do nového mažoretkového roku plného úsilí o nové tituly,
sestavování nových skladeb, a taky plného zážitků a zábavy.
Mažoretkovou sezónu roku 2017/2018 jsme uzavřeli 14. 9. 2018 na
ukončené, která se nesla v duchu děkování, dárečků, zábavy a různých
tanečních překvapení. Hned následující den, a to v sobotu 15. 9. 2018,
jsme se rozhodli náš tým rozšířit, a proto jsme pořádali nábor nových členů.
Na nábor přišlo mnoho nových šikovných dětí, a tím se náš tým rozrostl až
na 50 členů ve všech věkových kategoriích, a to ve věku od 4 až do 50 let.
Nelenili jsme v trénování a na konci září jsme uspořádali soustředění
pro všechny členy, kde vznikly nové úžasné skladby, při nichž pomáhají
trénovat i naše seniorky.
První letošní akcí byla pro juniorky a seniorky výpomoc obci Moravská
Nová Ves na Dni seniorů. Další akce nás čekala dne 1. 12. 2018 na prvním
zápase moravských basketbalistů, které jsme našim fanděním podpořili.
Více informací o nás najdete na facebookových stránkách a také na
úřední desce vystavené v Sokolovně v Moravské Nové Vsi. Držte nám
palce, ať je náš letošní mažoretkový rok minimálně stejně úspěšný, tak
jako byl vloni.
Za tým Zuzanky Týnec, z.s. vedoucí
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MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. pobočný spolek TÝNEC
Náš pobočný spolek jako každý rok pořádá pro rybáře a občany tradiční
akce jako jsou rybářské závody, společně s Vinaři z Týnce soutěž gulášů
a burčáků, výlov, zajišťujeme občerstvení na Obecním dnu a u rozsvícení
vánočního stromu. O těchto občany hojně navštěvovaných akcích se zmiňujeme pravidelně. Ačkoliv nastává čas klidného adventu a nadcházejících
vánočních svátků, dovolte mi informovat vás o skutečnostech spíše negativních, se kterými se letos potýkáme.
Získávání a výchova mladých rybářů je nedílnou součástí naší práce nezbytné pro propagaci a rozvoj rybářského cechu. Rybářská mládež je začleněna do dvou kategorií a to 8-15 let a 16-18 let. Ti nejmladší organizovaní v
kroužku zahajují svou přípravu na budoucí rybáře zpravidla v říjnu. Nejprve
výukou teoretických znalostí v učebně základní školy a poté na jaře u vody
tréninkem praktických dovedností. Nových mladých zájemců o sportovní rybolov však trvale ubývá. Pokles zájmu o rybaření ze strany mladých rybářů
může mít řadu příčin. Jednou z nich může být sociální situace rodičů, kteří
nejsou schopni své děti vybavit a podporovat je v zájmu o rybaření. Zde
vychází spolek vstříc první mimopstruhovou povolenkou zdarma pro děti do
15-i let. Členové našich kroužků si odnášejí nejen cenné znalosti a zkušenosti, ale i nezapomenutelné zážitky s kamarády nejen z lovu ryb, ale i ze
soutěží, táborů a společných akcí. Rádi bychom na úspěšná soutěžní léta
našich odchovanců navázali a v příštím roce činnost kroužku obnovili. Proto,
prosím, kdo z dětí by měl zájem stát se rybářem a dovršil 6 let, ať neváhá a
přidá se k nám. Termín první schůzky bude včas oznámen.
Jako vykonavatelé rybářského práva máme spoustu sítí, kesrů, nářadí,
beden, krmiva pro ryby, ale i dokumentů. Letos byla zbourána budova pod
kulturním domem, kde jsme měli dlouhodobě téměř vše uskladněno. Nyní se
potýkáme s problémem „kam s tím“. Uvítali bychom nabídku obce o odkoupení jiné budovy, kterou bychom zrekonstruovali a sloužila by jako sklad a
klubovna. Momentálně jsme ve fázi odeslání žádosti na obecní úřad.
A nyní trochu z rybařiny. Všichni víme, že vlivem nepříznivých podnebních podmínek nám rybářům v letních měsících počasí nepřeje. Potýkáme
se s nedostatkem vody. S poklesem hladiny se nám vodní plocha zmenšuje,
to má za příčinu shlukování rybího společenstva na místa, kde je vody více.
Narážím na zvýšenou ochranu revíru z důvodu, že se rozmohlo pytláctví,
kterému tento stav napomáhá. Ochranu revírů zabezpečuje 8 členů rybářské stráže a v kritickém období jsme požádali o pomoc i členy profesionální
rybářské stráže a policii ČR.
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I přes velká vedra a nedostatek vody se nám podařilo udržet hladinu vody
v našem rybochovu. Mnozí jste byli svědky podzimního výlovu a na vlastní
oči zhlédli, jaké ryby a v jakém množství náš rybochov vyprodukoval. Samozřejmě je za tím také mnoho práce a úsilí našich členů. Část produkce
si odebraly okolní rybářské spolky, ale většina ryb byla vysazena do našich
revírů. Spousta z vás si odnesla z výlovu rybu na štědrovečerní večeři a na
místě samém jste si mohli pochutnat na specialitách, které pro vás připravili
členové našeho spolku a Baby z Jamy.
V příštím období se budeme snažit ke spokojenosti našich členů a sympatizantů splnit všechny úkoly, které nám ukládá usnesení z výroční členské
schůze. Věřím, že nám zůstanete i nadále věrni a budete nám držet palce,
abychom vše zvládli.
Touto cestou bych rád poděkoval všem členům našeho spolku, předsedům a členům ostatních sdružení a spolků, obecnímu úřadu za podporu
nejen finanční.
Ještě jednou apeluji na naše mladé rodiny, aby své ratolesti vytrhly z virtuálního světa a svěřily je do rukou našich učitelů a lektorů, kteří jim předají
zkušenosti a rady, jak se dívat na to, co nám příroda dává, a naučí se ji chránit pro příští generace. My rybáři se snažíme dělat vše pro to, abychom přírodě neubližovali, a stali se tak správnými hospodáři na svěřených revírech.
Přeji všem krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok!
Petrův zdar!
Petr Zugárek
Termíny prodeje povolenek a členských známek
v KAVÁRNĚ U MELIŠŮ od 17:00 hodin:
5. 1. 2019
16. 2. 2019
19. 1. 2019
23. 2. 2019
2. 2. 2019
Všechny informace na: https://mrstynec.webnode.cz/

Kapřík

Okoun
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TJ SOKOL TÝNEC
JARO 2018
Po dlouhé době jsme v minulé sezóně nebojovali o záchranu a podařilo se vylepšit konečné 9. místo ze sezóny 2016/2017 a sezónu 2017/2018
jsme zakončili na „klidném“ 7. místě ve středu tabulky.
PODZIM 2018
Poř. Družstvo
Záp. V R P Skóre Body
Do nové sezóny 1
Bořetice
14 12 1 1 54:15 37
naší skupiny A III. třídy 2
Velké Bílovice B 14 11 2 1 53:25 35
břeclavského okresu 3
Krumvíř B
14 10 1 3 45:17 31
jsme vykročili opět pod
4
Týnec
14 9 0 5 37:29 27
vedením trenéra Luď5
V. Pavlovice/
14 8 2 4 32:17 26
ka Knefela a se dvojicí
Starovičky
posil. V letní přestávce
Šitbořice
14 7 0 7 37:24 21
se podařily uskuteč- 6
7
Vrbice
14
5 3 6 25:25 18
nit přestupy Tomáše
Kobylí
14 5 3 6 27:48 18
Létala z Tvrdonic a 8
9
Charvátská
14 4 2 8 31:37 14
Michala Málka z Hrušek, který v Týnci již
Nová Ves B
v minulosti hrával. Do 10 Klobouky
14 3 4 7 23:33 13
naší skupiny přibyly 11 FAK Břeclav
14 2 5 7 28:38 11
nové týmy z Klobouk 12 Pouzdřany
14 3 2 9 20:57 11
u Brna, Krumvíře B, 13 Přítluky
14 1 5 8 20:38 8
Šitbořic a Pouzdřan. V
14 Lanžhot B
14 1 4 9 11:40 7
prvním kole jsme zavítali zrovna na hřiště Klobouk. Přesto, že jsme na zápas odjížděli v deseti
lidech, podařilo se nám hladce zvítězit 5:0. Další dva zápasy jsme bohužel
prohráli, ale pak už začala série pěti výher, díky které jsme se toho času vyhoupli na špici tabulky. Druhá půlka podzimní části sezóny byla vyrovnaná
s třemi výhrami a třemi prohrami. Po podzimní části jsme se umístili na 4.
místě s devíti výhrami, pěti prohrami, skóre 37:29 a 27 body. Podzim tedy
můžeme zhodnotit jako velmi úspěšný. Po delší době se daří a myslím, že
i naši fanoušci na domácích zápasech jsou spokojeni, což se projevuje i na
jejich podpoře týmu.
V zimní přestávce náš čeká náročná zimní příprava a odehrání několika
přátelských utkání. Jarní část sezóny začínáme v neděli 31.3.2018 na hřišti
Vrbice, která je aktuálně na 7. místě. Po podzimní domácí porážce 1:2 jí
máme co vracet.
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VINNÉ MUŠKY
Naše Vinné mušky se v letošním roce zúčastnily dvou turnajů.
41. ročník Turnaje Vinných mušek
Jako již tradičně, se týnecké mušky zúčastnily Turnaje Vinných mušek
s týmy z Tvrdonic, Kostic a Moravské Nové Vsi. První zápas sehráli hráči
s výběrem MNV, zvítězili 1:0 a mohli se tak těšit na finále. Do toho se jako
druhý tým probojovaly Kostice po výhře 3:2 nad Tvrdonicemi. Ve finále se
našim hráčům již tolik nedařilo a podlehli Kosticím 5:0. Druhý zápas mezi
Tvrdonicemi a MNV skončil výhrou Tvrdonic 1:0. Konečné pořadí: 1. Kostice, 2. Týnec, 3. Tvrdonice a na 4. místě se umístila MNV.
Turnaj v Kobylí
Druhý turnaj, kterého se naše Vinné mušky v tomto roce zúčastnily, se
konal v Kobylí za účasti týmů z Kobylí, Týnce, Hrádku a Vrbice. Tento turnaj
se hraje systémem každý s každým a o konečném pořadí rozhoduje počet
bodů a skóre v tabulce. V té se naše Vinné mušky umístily na 3. místě. První
zápas prohrály 2:1 s Vrbicí, druhý zapas rovněž prohrály, a to 1:0 s Kobylím
a ve třetím zvítězily 3:1 s Hrádkem.
BRIGÁDY
• Izolace odpadu za kabinami
• Sběr železného šrotu
• Výměna starých oken a dveří za nové plastové
• Další drobné práce
Na závěr bychom chtěli všem popřát klidné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví a štěstí. Našim věrným fanouškům děkujeme za
podporu a věříme, že si najdou cestu na hřiště i v příštím roce.
Za výbor TJ Lukáš Pretóry

Místní knihovna
V místní knihovně můžete v současné době zhlédnout fotografie Svatopluka Rutara. Původní záměr byl vystavit fotografie ze školních akcí, ale ukázalo se, že takové fotografie pan učitel po vyvolání hned rozdával a zůstaly
jen negativy. Při jejich množství není v lidských silách připravit z nich výstavu.
Ale zachovaly se velkoformátové velmi zajímavé fotografie přírody a z cest.
Výstava bude v knihovně do 20.1.2019. V otevírací době knihovny v pondělí
od 16 hod. a ve čtvrtek od 17 hod. vždy do 19 hod. si ji můžete prohlédnout.
Zároveň si můžete vybrat něco na čtení pro sebe i pro děti. Máme k dispozici knihy z edice První a Druhé čtení, máme i výtisky vhodné pro čtení tzv.
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genetickou metodou. Dospělým nabízíme knižní novinky ze všech žánrů,
4x ročně nakupujeme, při výběru se často řídím přáním čtenářů. Pokud je
kniha na trhu, většinou ji koupím. Z výměnného fondu břeclavské knihovny
přivezeme až 300 svazků za rok všech možných žánrů. Také je možné si vypůjčit různé sešitky s návody pro dovedné ruce dětí i dospělých. Pravidelně
odebíráme, i když s určitým zpožděním, časopisy Receptář, Burdu, ABC i
časopisy o bydlení aj., které si můžete půjčit domů nebo prolistovat v knihovně. V prostorách knihovny se často scházejí děti z čtenářského kroužku z
místní školy. Vyhovují také Babám z jamy. Děti baví spaní v knihovně – letos
dvakrát, spojíme čtení s ruční prací i filmem. Každoročně pasujeme žáky
2. třídy na čtenáře a získají i zdarma registraci mezi čtenáře. K dispozici je
kuchyňka. Takže nejen víc než 8 tisíc svazků klasiky i novinek na regálech, 2
počítače, ale i pěkné prostředí je k dispozici vám všem. Registrace je za 50
Kč pro dospělé a 25 Kč pro děti za rok.
Věroslava Hesová

Výstava fotografií Svatopluka Rutara
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DALŠÍ INFORMACE
Varování před podvodníky
Často zejména období před Vánoci využívají mnozí podvodníci ke svým
nekalým aktivitám. Pod různými záminkami se lstí snaží dostat k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho domu, a pokud z vás nevylákají peníze
přímo, používají řadu způsobů, jak vás okrást. V poslední době se podobné
případy vyskytly i v naší obci.
Opakovaně vás, své občany, upozorňuji - nedůvěřujte neznámým lidem
a nevpouštějte nikoho cizího do svého domu, žádného opraváře, kterého
jste si sami nepozvali, žádného pracovníka cizího úřadu, žádného zástupce
poskytovatele energií apod.
Nejste-li si jisti, zavolejte starostce paní Haně Zoubkové na mobil 724
171 342 nebo policii v Moravské Nové Vsi 774 600 054, případně přímo
linku 158 (policie). Vždy je lepší se zeptat, než potom být ve stresu, že jste
něco podepsali a nevíte co, jelikož nemáte v ruce ani kopii podepsané listiny. Je však třeba reagovat bezprostředně, ne po několika dnech.
Klidné adventní období bez setkání se narušiteli vašeho soukromí přeje
Hana Zoubková
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Statistika obce ke konci roku
Obec má ke dni 7.12.2018 celkem 1081 obyvatel
Z toho 534 mužů a chlapců, 547 žen a dívek,
888 dospělých (439 mužů, 449 žen)
Průměrný věk je 42,26 roků
Ve věku

60 – 69 let je 110 občanů
70 – 79 let je 94 občanů
80 – 89 let je 42 občanů
90 a více let
6 občanů

Kulaté výročí oslavilo:
60 let - 12 občanů
65 let - 8 občanů
70 let – 11 občanů
75 let - 11 občanů
80 let - 5 občanů
85 let - 7 občanů
90 let - 1 občan(žena)
en)
více než 90 let - 5 občanů (žen)
Nejstarší občanka obce nedávno dovršila obdivuhodných 96 let,
Nejmladší občánek má něco málo přes 1 měsíc.
Sňatek uzavřelo 16 mladých párů
Srdečně všem oslavencům a jubilantům blahopřejeme!
V letošním roce se v naší obci narodilo 7 dětí
Zemřelo 9 občanů a 1 rodák z Týnce
Přistěhovalo se 25 lidí,
Odstěhovalo
33 občanů (+2 zrušili pobyt v ČR).
Marcela Valová
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Krásné Vánoce,
V novém roce dobré zdraví, hodně štěstí,
spokojenost doma i v práci
Všem našim občanům přeji
Hana Zoubková, starostka
František Čech, místostarosta
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