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Vážení spoluobčané,
předáváme vám informaci o činnosti v obci a práci organizací, které zaslaly své příspěvky.

Zprávy z obecního úřadu od vydání posledního zpravodaje
Rada obce od Nového roku
projednávala zejména:
Smlouvy (o poskytování právních služeb, o spolupráci s obecní policií M.N.Ves, o přezkumu
hospodaření obce, návrh kupní
smlouvy při prodeji pozemků,
smlouvy o dílo na stavební práce, o smlouvě budoucí pro věcné
břemeno, např. pro E.ON), rozpočtová opatření. Dále žádosti
o pronájem sálu nebo klubovny
v kulturním domě pro rodinné
oslavy, nastala nutnost prodloužení vodovodního řadu u školy na
ulici Vinohradní. Projednala výroční zprávu o poskytnutých informacích dle zákona 106/1999 Sb.,
žádosti o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les, zpevnění
povrchu uličky na Luční (vedle
bývalé Bašty), opravy v kulturním
domě a úpravu jeho dvoru, Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace),
probíhající řešení pozemku pod
kulturním domem (kulturní dům
vlastní obec, pozemek je zapsán
na dnes už neexistující ČSTV TJ
Sokol Týnec – řeší Sokoli), aktualizace povodňového plánu.

KD vstup do sálu ze dvora

KD původní dvůr

upravený dvůr
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V letošním roce byly
provedeny další úpravy v
kulturním domě – dveře do
klubovny a kuchyňky, mříž
ke schodišti za účelem uzavření zbytečného vstupu na
galerky hlavně pro děti, které mají v sále cvičení, byl
upraven suterén a konečně
provedeny kompletní úpravy dvoru kulturního domu.
Nyní bude možno dvoru využít nejen pro rodinné akce,
ale hlavně pro menší kulturní akce obce a jako vhodné
zázemí např. při hodech,
KD možnost posezení
rozsvícení vánočního stromu a podobně.
V těchto dnech bude provedena úprava uličky na ulici Luční vedle
bývalé Rybářské bašty tak, aby jí mohla projíždět osobní auta. Dále
probíhá výběrové řízení na úpravu silnice z ulice Hlavní ke kostelu,
na níž se osobní auta obtížně vyhýbají, a z důvodu bezpečí chodců
(zejména dětí a starších občanů při cestě do školy či do kostela a
zpět) podél ní bude vybudován chodník pro pěší.
Pokračujeme v řešení problému opravy krajské komunikace, nejhorší v obci, od autobusové zastávky kolem pošty, kostela, školy,
obecního úřadu až po Sportovní a podél ní zamýšlíme umístit chodník. Obec nechala vypracovat studii opravy a následně projektovou
dokumentaci, na stavebním úřadě je podána žádost o územní řízení
a stavební povolení. Na různých jednáních řešíme s krajským úřadem otázku financování – kraj by měl zaplatit opravu silnice, obec
požádá o dotaci na chodník.
Z důvodu rozšíření výstavby rodinných domků na ulici Vinohradní
je nutno prodloužit do této lokality vodovodní řad, je připravován projekt, po jehož schválení a vydání povolení bude pravděpodobně příští
rok realizován.
Podle aktuálních finančních možností plánujeme rozšířit os3

větlení ostrůvků na ulici Hlavní v obou směrech – od Tvrdonic i od
Moravské Nové Vsi, poněvadž jejich nedostatečné osvětlení pokládáme pro přijíždějící vozidla za nebezpečné. Stavební povolení je
vydáno, akce může být realizována ještě tomto roce.

zimní radovánky

Krojový ples

Dětský karneval
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Veřejná zasedání zastupitelstva obce Týnec
Usnesení 3. veřejného zasedání konaného dne 17. prosince 2018
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
1b) Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje zapisovatele zápisu Věroslavu Hesovou, ověřovatele zápisu Jitku Langovou a Dušana Krupicu.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 2. veřejného zasedání ZO.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktualizovaný Jednací řád Zastupitelstva obce Týnec.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti RO a OÚ
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2018.
Na straně příjmů je navýšení o 95 100,- Kč, na straně výdajů navýšení
o 95 100,-Kč, změna ve financování 0,-Kč. Celkové příjmy po změně činí
17 731 100,-Kč, celkové výdaje po změně 21 876 900,-Kč, financování
4 145 800,-Kč.
6. Zastupitelstvo obce volí člena finančního výboru Ing. Jaroslava Čecha
7. Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce Týnec na
rok 2019 dle závazných ukazatelů uvedených v návrhu rozpočtu, a to
16 287 000,-Kč na straně příjmů, ve výši 15 790 400,-Kč na straně výdajů
a 496 600,- ve financování.
8. Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Týnec, IČO 16355903 na činnost a údržbu sportovního areálu ve výši 345 000Kč (235 000 Kč na
provoz a údržbu sportovního areálu a 110 000 Kč na činnost)
b) schvaluje poskytnutí dotace FK mládeže Podluží, IČO 03935612 na
činnost ve výši 90 000 Kč
c) schvaluje poskytnutí dotace FK Pohárek, IČO 22690476 ve výši
20 000 Kč
d) schvaluje poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených Kostice, IČO
75086026 ve výši 5 000 Kč
e) schvaluje poskytnutí dotace Moravskému rybářskému svazu, MO Týnec, IČO 70949379 ve výši 30 000,-Kč
f) neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 900,-Kč spolku Zuzanky
z Týnce, IČO 06657311, schvaluje jmenovanému spolku dotaci ve
výši 20 000,-Kč.
9. Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s TJ Sokol Týnec, IČO 16355903
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o poskytnutí dotace uvedené v bodě 8a)
b) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s FK mládeže Podluží, IČO
03935612 o poskytnutí dotace uvedené v bodě 8b)
c) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s FK Pohárek, IČO 22690476 o poskytnutí dotace uvedené v bodě 8c)
d) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu se Svazem tělesně postižených
Kostice, IČO 75086026 o poskytnutí dotace uvedené v bodě 8d)
e) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Moravským rybářským svazem,
MO Týnec, IČO 70949379 o poskytnutí dotace uvedené v bodě 8e)
f) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu se spolkem Zuzanky z Týnce, IČO
06657311 o poskytnutí dotace uvedené v bodě 8f)
10. Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled
obce na období 20202021.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet sociálního
fondu Obce Týnec na rok
2018 ve výši 45 000,-Kč
na straně příjmů, ve výši
45 000,-Kč jeho čerpání
v souladu se Směrnicí
k používání sociálního
Hasičský bál
fondu obce Týnec.
12. Zastupitelstvo obce rozhoduje o žádosti prodeje pozemku p.č. 846 o výměře
164 m2 v k.ú. Týnec na Moravě a neschvaluje jeho
prodej.
13. Zastupitelstvo obce bere
na vědomí žádost o prodej
nemovitosti na pozemku
p.č. 547 a pozemku p.č.
548 v k.ú. Týnec na Moravě a neschvaluje jejich proMístní výstava vín
dej
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Usnesení 4. veřejného zasedání konaného dne 18. března 2019
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
1b) Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje zapisovatele zápisu Věroslavu Hesovou, ověřovatele zápisu Sylvu Hrubou a Karla Váju.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 3. veřejného zasedání ZO a bere
na vědomí kontrolu usnesení.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti RO a OÚ
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018: Navýšení příjmů je o 1 024 100,-Kč, změna ve výdajích 2 120 100,-Kč, změna
ve financování -3 144 200,-Kč.
Celkové příjmy po změně jsou 18 755 200,-Kč, celkové výdaje po změně
19 756 800,-Kč, financování 1 001 600,-Kč.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019: Navýšení příjmů je o 237 900 Kč, navýšení výdajů rovněž o 237 900,-Kč,
změna ve financování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změně
jsou 16 524 900,-Kč, celkové výdaje po změně 16 028 300,-Kč, financování -496 600,-Kč
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019: Navýšení příjmů je o 808 300,- Kč, navýšení výdajů rovněž o 808 300,-Kč,
změna ve financování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změně
jsou 17 333 200,-Kč, celkové
výdaje po změně 16 836 600,Kč, financování -496 600,-Kč
7. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků
p.č. 3543/3, p.č. 3543/6 a p.č.
3307/7, vše v k.ú. Tvrdonice.
8. Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje pozemku
p.č.325/1, schvaluje záměr
prodeje pozemku p.č. 324/2
a části pozemku p.č. 935/2 na
základě vyhotoveného geometrického plánu, vše v k.ú.
Týnec na Moravě, za cenu v
čase a místě obvyklou stanoVelikonoční hrkači
venou soudním znalcem.
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Farní den - zvony
v kostelní věži

Vítání občánků

Usnesení 5. veřejného zasedání konaného dne 19. června 2019 (výpis)
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
1b) Zastupitelstvo obce Týnec schvaluje zapisovatele zápisu Věroslavu Hesovou, ověřovatele zápisu Jaroslava Čecha a Petra Hrubého.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 4. veřejného zasedání ZO a bere na
vědomí kontrolu usnesení.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti RO a OÚ. Nadále nebude zpráva takto zpracovávána, ale bude se rozesílat výpis usnesení rady
obce do 14 dní po jejím zasedání.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru.
Kontrolní výbor zprávu přepracuje.
5. Zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu vyslovuje souhlas
s hospodařením obce za hospodářský rok 2018, a to bez výhrad.
6. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu auditora o přezkumu hospodaření
obce Týnec za účetní období 2018 se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a bere ji na vědomí
7. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018
8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Regionu Podluží za rok
2018.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet DSO Hrušky-Týnec za
rok 2018.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019: Změna
příjmů je -40 900,- Kč, změna výdajů rovněž -40 900,-Kč, změna ve finan8

cování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změně jsou 17 292 300,-Kč,
celkové výdaje po změně 16 795 700,-Kč, financování zůstává -496 600,-Kč
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019: Změna
příjmů je 29 000,- Kč, změna výdajů rovněž 29 000,-Kč, změna ve financování 0,-Kč (beze změny). Celkové příjmy po změně jsou 17 321 300,-Kč,
celkové výdaje po změně 16 824 700,-Kč, financování zůstává -496 600,-Kč
12. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřenou s Městem
Břeclav
13. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2019 uzavřenou s Městem Břeclav
14. Zastupitelstvo obce
a) schvaluje navýšení dotace FK mládeže Podluží, IČO 03935612, na činnost (projekt Školky pohybu) o 36 000,-Kč
b) schvaluje Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s FK mládeže Podluží,
IČO 03935612, o poskytnutí dotace uvedené v bodě 14a)
15. Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii s Městysem Moravská
Nová Ves.
16. Zastupitelstvo obce Týnec rozhoduje o prodeji pozemku parc. č. 324/2 vinice, zemědělský půdní fond, o výměře 450 m2 a nově vzniklého pozemku o
výměře 62 m2 označeného jako p.č. 935/3 ostatní plocha, jiná plocha, který
vznikl oddělením na základě geometrického plánu č. 715-123/2019 z pozemku parc. č. 935/2 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6065 m2, vše
v katastr. území Týnec na Moravě a obci Týnec panu Bilkovičovi, občanu
Týnce (upraveno), za kupní cenu 358 400,-Kč, tj. v místě a čase obvyklou
určenou znaleckým posudkem, a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této
věci v předloženém znění.
17. Zastupitelstvo obce Týnec rozhoduje o prodeji pozemků parc. č. 3543/3, manipulační plocha-ostatní plocha o výměře 127 m2, p.č. 3543/6, manipulační
plocha-ostatní plocha o výměře 140 m2, p.č. 3307/7, ostatní komunikace-ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v katastr. území Tvrdonice společnosti
innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10,
Czech Republic, IČ 27892077, za kupní cenu 57 800,-Kč, tj. v místě a čase
obvyklou, a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci v předloženém
znění.
Hana Zoubková
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OBECNÍ DEN
V sobotu 8. června 2019 se uskutečnil druhý Obecní den v areálu vinných
sklepů na Velkém Hradíšťku. Na Obecní den jsme pozvali zástupce Týnců
z celé ČR a taky zástupce slovenských družebních obcí Sekule a Jablonové.
Ti, kteří přijali naše pozvání a přijeli, byli přivítáni již dopoledne na obecním
úřadě paní starostkou Hanou Zoubkovou a radním Jaroslavem Čechem. Následovala prohlídka obce a oběd v klubovně na kulturním domě. Po obědě
se uskutečnila řízená degustace vzorků od domácích vinařů.

Obecní den

Obecní den

Obecní den

Obecní den

Hlavní program byl na Velkém Hradíšťku zahájen ve 14.00 hod. paní starostkou Hanou Zoubkovou a panem místostarostou Františkem Čechem. Na
úvod pozdravila přítomné paní Ing. Jana Krutáková, poslankyně Parlamentu
ČR, a za pozvané obce pan starosta Ing. Ondrej Uhliarik z Jablonového.
Obecní den byl stejně jako loni věnován i našim dětem k Mezinárodnímu
dni dětí. Děti si mohly zastřílet z luku na terč, ukovat u uměleckého kováře
nějakou ozdobu, využít volného vstupu na skákací hrad nebo si zastřílet ze
vzduchové zbraně na terč se siluetou divoké zvěře.
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Obecní den

Obecní den
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Obecní den by měl
být zejména o občanech a pro občany
naší obce. V tento den
bychom si mohli udělat čas a přijít na Velký
Hradíštěk strávit pěkné, pohodové odpoledne a večer společně
se svými sousedy. Třeba při pohárku dobrého
vína od místních vinařů
a některé z gurmánských specialit našich
spolků.

Obecní den

Obecní den
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Na úvod programu se představily děti z mateřské a základní školy se
svým povedeným pásmem. Na ně navázala taneční skupina N.C.O.D.
a mažoretky Zuzanky. Ve školní kapele Rubikon, která hraje při ZŠ ve Tvrdonicích, jsme měli mezi účinkujícími rovněž zastoupení dětmi z naší obce.
Školní kapela se prezentovala pestrým programem, ve kterém nechyběly
i skladby světových autorů. Samozřejmě nemohl chybět FK Pohárek se svým tanečním
pásmem. Základ odpoledního
programu
tvořili zejména domácí
účinkující, jak by to na
Obecním dnu mělo být.
Letos jsme program
mimo hlavní podium doplnili o sokolníka, který
nám předvedl ukázku Obecní den
práce s dravci, která zaujala jistě nejenom naše
děti. Historická skupina
NOVUS ORIGO, kterou
jsme pro velký úspěch
z loňského vystoupení
při večerní ohnivé show
pozvali letos znovu, rovněž nezklamala. V odpoledním pódiovém vystoupení předvedla souboj s historickými zbraněmi a všichni přítomní
byli v očekávání letošní
večerní ohnivé show.
Obecní den
Tak jako loni nás
vystavením osobních automobilů značky ŠKODA podpořila společnost
AGROTEC Hustopeče – osobní automobily. Letos přivezli novinku - vozy
ŠKODA Scala. Pivní speciály jsme mohli ochutnat od minipivovaru
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Na Vyhlídce z Moravské Nové Vsi. Speciálně pro tuto akci si připravili TÝNECKÝ LEŽÁK.
Večer hrála k tanci a poslechu kapela Žízeň a hlad. Kapela si svým vystoupením získala své nové příznivce i v naší obci, byť pro mnoho z nich byla
dosud neznámá.
Podle informací přímo z kapely to bylo zřejmě na dlouhou dobu jejich
poslední veřejné vystoupení.
Obecní den se nám po všech stránkách vydařil. Pro obec jako pořadatele není větší zadostiučinění než spokojení občané, kteří se v hojném počtu
zúčastnili i letos. K dobré pohodě přispělo i příjemné počasí, které nám opět
po roce přálo.
Už připravujeme Obecní den na příští rok v termínu 6. června 2020. Po
dvouleté pauze se u nás znovu představí kapela THE TEACHERS.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této zdařilé akci podíleli. Zejména domácím mužákům, myslivcům, hasičům, rybářům, fotbalistům, vinařům, chase, spolku Baby z Jamy a zaměstnancům obce.
Záznam z Obecního dne najdete na internetových stránkách obce v záložce Video nebo na adrese https://youtu.be/PhaWnPe8TGA
František Čech

Obecní den - děti na podiu se skupinou Žízeň a Hlad
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Knihovna
V květnu proběhla v naší
knihovně revize svazků, která je
povinná pro všechny knihovny,
naší knihovny se týká jednou za
5 let. V době počítačové techniky
je to jednodušší, ale stejně to znamená vzít každý svazek do ruky.
Nejprve za účelem kontroly, zda
kniha není poškozená, opotřebovaná nebo zastaralá. Takové knihy se vyřazují a mohou se nabídnout dalším zájemcům. Bývají nabídnuty
v krabicích před dveřmi knihovny k rozebrání. Konečný stav načetl počítač
7537 svazků. K tomu je možné přičíst asi 300 svazků, které má knihovna vypůjčené z okresní knihovny vždy přibližně na rok. Nové knihy objednáváme
většinou 5x ročně, snažím se vyhovět a objednávat podle zájmu konkrétních
čtenářů. Proto jste srdečně zváni k návštěvě, otevřeno pondělí 16 – 19 hod.,
čtvrtek 17 – 19 hod.
Věroslava Hesová

INFORMACE ZE ŠKOLY
Z akcí školy v letošním roce
V lednu, jako obvykle v tomto měsíci, žáci 2. a 3. ročníku, zahájili 10-týdenní kurz plavání. Velkým společným projektem ZŠ i MŠ, který symbolicky
odstartoval začátek masopustu, byl tradiční a velmi zdařilý i navštívený dětský karneval. Jako každoročně děti také zažily legraci při „teplákovém
dni“ a barevném týdnu, který jsme letos zpestřili
také ponožkovým dnem, kdy děti přišly s jinou ponožkou na každé noze, aby vyjádřily svou podporu
dětem s Downovým syndromem.
V březnu jsme pořádali meziškolní recitační
Škola - ponožkový
a pěveckou soutěž (ZŠ Týnec, Moravská Nová
a pyžamový den
Ves, Hrušky a Ladná). Reprezentovalo nás 6 dětí
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a potěšily nás výkony především
našich páťáků Š. Michlovského
(2x1. místo zpěv i recitace), P. Bízy
(3. místo zpěv) a N. Úlehlové ze
4. ročníku (3. místo zpěv). Všechny
tyto děti jste měli možnost vidět na
Obecním dni dne 8.6. Píseň Non-stop od Michala Davida v podání
Š. Michlovského mnohým z nás
Soutěž
zněla v uších ještě pár hodin poté.
Těsně po jarním slunovratu všechny děti ZŠ a MŠ společně vynesly zimu
v podobě Moreny a asi o měsíc později následovaly velikonoční dílny spojené s nocováním ve škole. V noci z 29. 3. na 30. 3. asi 20 dětí nocovalo také
v místní knihovně při celorepublikové Noci s Andersenem. Proběhla stezka
odvahy s příšerným Hejkalem, tvoření loutek, samozřejmě čtení – tentokrát
spojené s loutkovým divadlem, pozdní filmová projekce a čtení na dobrou
noc.
Přestože letošní rok
není rokem olympijským, fandili jsme našim malým sportovcům
na dvou olympijských
a jednom paralympijském klání v Týnci,
v Sedleci a v Ladné.
V Sedleci se soutěžilo
mezi málotřídními spřátelenými školami našeho okresu v atletických
disciplínách. Za přítomnosti Evy Kacanu - česParalympiáda
ké vítězky ve vrhu koulí
na paralympiádě v Pekingu, se týnečtí školáci zúčastnili paralympiády v Ladné, kde si mohli vyzkoušet zajímavé paralympijské disciplíny a dozvědět se
více o tom, jak se mohou sportovně zapojovat hendikepovaní lidé.
Doma v Týnci se pak uskutečnila 1. školní olympiáda na Podluží pořádaná fotbalovým klubem mládeže za účasti škol z Lanžhota, Kostic, Tvrdonic,
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Hrušek a Moravské Nové Vsi na týneckém fotbalovém a novém multifunkčním hřišti dne 8. 5. 2019. Trenéři klubu FKM Podluží na naší škole působili
velmi zdařile a patří jim velké poděkování za jejich vynikající práci. V předškolním oddělení MŠ se téměř celý školní rok trénovalo každé pondělí a základní škola čerpala v jarních měsících tuto možnost zhruba každých 14 dní.
Děti při tom zažily spoustu legrace a hlavně pohybu při netradičně pojatých
disciplínách. Na olympiádě se myslelo na úspěch každého dítěte, nechyběl
ani párek v rohlíku s limonádou a jiné občerstvení, obětavě připravené tatínky – fotbalisty seniory, rozdávaly se medaile, ale především radost podtržená
krásným májovým dnem stráveným v krásném prostředí. Věříme, že díky
obdobným akcím, ale hlavně spolupráci fotbalových klubů se školami, je budoucnost vesnického fotbalu u nás na Podluží zase o něco růžovější.
Od září do května děti nasbíraly přes 2 t starého papíru a přes 200 l použitého oleje. Peníze
za sběr využíváme pro nákup odměn při školních
akcích, úhradu dopravy atd.
Díky nebývale deštivému a studenému jarnímu počasí jsme letos opět několikrát přesouvali
každoročně konaný přechod Pálavy ve spolupráci se ZŠ Hraničářů Mikulov. Žákům 5. a 4. ročníků
se ale díky jejich nadšení podařilo zdolat pálavské
vršky i tentokrát a toto nadšení si odnést i do týnecké doliny.
Přechod Pálavy
19. června se konal tradičně nejnáročnější celoškolní projekt - Školní akademie - pořádaný pro
rodičovskou i ostatní veřejnost. Děti ze základní i mateřské školy nenechaly
nikoho na pochybách, že jsou šikovné a umí a že jejich učitelé věnovali přípravě a rozvoji jejich talentů velké množství práce.
Poděkování za celoroční trpělivou práci a podporu při přípravě a organizaci všech výše zmíněných školních akcí, vedení zájmových kroužků atd.
patří učitelkám, vychovatelkám, asistentům, nepedagogickým pracovníkům,
ale také spolupracujícím rodičům, firmám, členům zájmových sdružení a zaměstnancům obce.
Dětem, které ukončily další etapu svého vzdělávání v mateřské škole, na
1. nebo 2. stupni základní školy, u nás v Týnci nebo jinde, přejeme vydařené
prázdniny a mnoho úspěchů v dalším školním roce 2019/20.
Připravila Iva Bothová
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Hasiči
Letošní rok jsme tradičně zahájili uspořádáním hasičského bálu.
Dále jsme se účastnili kulturních
akcí, kde jsme zajistili požární dozor. Na dětském dnu v Moravské
Nové Vsi jsme vystavili naši techniku a pro děti jsme vytvořili pěnu, ve
které mohly skotačit.
V letošním roce jsme pořádali
přátelské setkání s DHZ Sekule na
domácí půdě. Na programu byl požární útok a poté posezení a utužovaní vztahů naší dlouholeté družby.
Naše jednotka byla od začátku
roku povolána k sedmi výjezdům,
poslední byly 15.července v 5 hodin ráno v Moravské Nové Vsi, kde
jsme spolu s dalšími čtyřmi jednotkami hasili požár kůlny, a v neděli
21. července jsme odstraňovali
rovněž v Moravské Nové Vsi na
silnici I/55 část spadlého stromu.
Při výjezdech se jednalo o požáry
i o technickou pomoc.
Marek Čujan
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Baby z Jamy
Snažíme se být kreativní a vyzkoušet různé techniky ručních prací. Některé i opakovaně, abychom se zdokonalily. Rok 2019 začal „kulatým“ pletením
z papírových ruliček a drátkováním kraslic pod vedením „Tvořilek z Prušánek“. Pokračovaly jsme vlastními silami - zdobením kraslic voskovým reliéfem. Květnové „Setkání seniorů“, pořádané obecním úřadem, nám poskytlo
možnost představit výrobky žen i děvčat (Baby a Babenky) týnecké veřejnosti. Podle slov zúčastněných se výstavka „Babí rok“ líbila a nám se zase
líbilo, že jsme získaly další kolegyně. Spolu s námi vystavovaly i „Tvořilky z Prušánek“. „Obecní
den“ jsme strávily s dětmi
a vyráběly ozdoby do vlasů, malovaly na kamínky
a tvořily z modelíny a nakonec roztancovaly celý
Hradíštěk. Nicméně první
polovina roku 2019 byla
jednoznačně ve znamení
háčkovaných chobotniček pro nedonošené děti
(Chobotničky pro Kulíšky), což je akce státní neziskové organizace Ne- Chobotničky
doklubko.
Háčkovaly a stále ještě háčkují nejen Baby z Jamy, ale i baby z Prahy
zastoupené paní Evou Jančářovou, my máme velkou posilu v paní Boženě Kotlaříkové a dalších nejmenovaných kolegyních našich členek. Přes
60 chobotniček už bylo předáno porodnici v Brně a tvoříme dál, nejen chobotničky, ale i srdíčka pro maminky. Děkujeme obecnímu úřadu za podporu,
pí. Hesové za zázemí knihovny a velké poděkování si zaslouží také všechny
ženy, zapojené do našich akcí. Jestli se chcete připojit také vy, budeme moc
rády. Akce bude pokračovat i po prázdninách.
Kontakt:
facebook Baby z Jamy, email: babyzjamy@gmail.com, knihovna Týnec
(Mgr. V. Hesová)
RNDr. Božena Koubková a Ing. Petra Zugárková
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Mažoretky Zuzanky obhájily titul Mistra Evropy
Rok se s rokem sešel a Mažoretky Zuzanky z Týnce opět vyrazily na Mistrovství
Evropy v mažoretkovém sportu do Chorvatska, které se konalo ve dnech 12.16.6.2019 na březích Jadranu, v letovisku
Crikvenica. Celkově na tomto mistrovství
startovalo přes 630 formací ve čtyřech věkových kategoriích, s náčiním hůlka, třásně a vlajka. Soutěž se po čtyři dny nesla
v duchu fair play, přátelské soutěžní atmosféry, dobrých výkonů a pěkné podívané,
ale i hodně slunečného počasí, které letos
rozhodně teplem nešetřilo.
I přes tyto ztížené soutěžní podmínky
se nám podařilo obhájit zlato z roku 2018.
Zuzanky z Týnce
Opět jsme se stali Mistry Evropy v kategorii Grand senior stage s náčiním pom-pom (třásně) se skladbou Leonidas
a jeho harém.
Dále jsme si přivezli titul II. vicemistrů Evropy (duo Gabča s Luckou) a další krásné umístění, a to 4. místo Afrocirkus - miniformace juniorek a 7. místo
sólo Kája. Všichni členové podali úžasný výkon a za to jim patří velký dík.
Nyní se budeme připravovat a pilně trénovat na mistroství světa, které se
uskuteční v Praze, ve dnech
19.-24.8.2019, kde chceme
podat ty nejlepší výkony. Zde
budeme soutěžit s formacemi
z ME a novou formací Show
– Hvězdou v každé době.
Dík patří nejen členům,
ale především trenérce Zuzce a všem, co se podílí na
vytvoření těchto krásných
skladeb.
Za tým Zuzanky Týnec,
Zuzanky z Týnce
z.s. vedoucí
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Dobrovolný svazek obce Hrušky-Týnec
Vážení občané, jménem Dobrovolného svazku obcí Hrušky
a Týnec pro stavbu společné
ČOV Hrušky-Týnec bych Vás
chtěla informovat o změnách,
které v našem svazku od prosince 2018 proběhly.
Od 13. 12. 2018 je předsedou
svazku Mgr. Petr Dresler Ph.D.
z Hrušek a místopředsedou Ing.
Jaroslav Čech. Od roku 2019
probíhají organizační změny týkající se stočného, zejména tedy
záležitosti, které se dotýkají vás,
ČOV
našich odběratelů.
V první řadě bychom vás rádi upozornili, že cena stočného se od roku
2012 nezměnila a i nadále zůstává 39,10 Kč/1m3, bez 15% sazby DPH je
to 34 Kč/1m3. Ceník naleznete na internetových stránkách členských obcí
Hrušky a Týnec.
Začátkem roku se DSO zabýval problematikou neodpovídajícího množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Tento problém jsme řešili formou oslovovacích dopisů, které pro DSO zpracoval právní zástupce.
Mnozí z odběratelů z Hrušek na tento dopis reagovali a celou záležitost se
podařilo kladně vyřešit. Bohužel řada oslovených na tento dopis nereagovala. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli spolupracovat s VAK Hodonín, který
nám bude v této záležitosti nadále nápomocen. U občanů Týnce k doručení
těchto dopisů dojde v následujících měsících, a pokud ze strany oslovených nedojde k vysvětlení či řešení situace, bude nadále DSO spolupracovat s VAK Břeclav. Dovoluji si proto upozornit, zejména ty odběratele, kteří
využívají studniční vodu v domácnosti, že je jejich povinností studnu přiznat
a hradit stočné dle tzv. směrného čísla, což je 36 m3 na osobu za celý rok.
(viz zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích)
V současné době řešíme ty občany, kteří neuzavřeli písemnou smlouvu
na odvádění odpadních vod, a tedy naše služby neoprávněně využívají.
Doufáme, že dojde z jejich strany k nápravě a smlouvy přijdou uzavřít.
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Chtěli bychom také požádat odběratele, kteří doposud neodevzdali
smlouvu týkající se odpadních vod, aby tak co nejdříve učinili. Zároveň bychom také chtěli poděkovat za spolupráci všem občanům, kteří smlouvy již
odevzdali.
Dovolujeme si také upozornit na změnu fakturačního období, kterou jste
již mohli zaznamenat v minulém roce. Stočné bude fakturováno v souladu
s VAK Břeclav, který bude DSO poskytovat podklady. Tímto krokem ulehčíme práci vám, protože nebudete muset doručovat vyplněné odečtové lístky
na OÚ Hrušky či OÚ Týnec.
Tereza Dubská
Účetní DSO Hrušky-Týnec

DALŠÍ INFORMACE
Parkování tělesně postižených na placených parkovištích v Břeclavi
Město Břeclav ve svém nařízení z listopadu loňského roku upravuje
podmínky parkování držitelů průkazu ZTP na placených parkovištích
v Břeclavi. Protože i naši občané navštěvují Břeclav, předáváme vám
níže uvedené informace:
Nařízení vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, který stanoví zvláštní podmínky pro osoby zdravotně postižené, které vlastní
parkovací průkazy. Tyto průkazy umožňují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Tento, ani žádný jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání. Je-li majitelem parkoviště obec, může o omezení
doby stání či zpoplatnění parkování rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. Tak tomu je nyní i v případě Břeclavi. Zatímco v minulosti se i na držitele
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením vztahovala povinnost za parkování v lokalitách zpoplatněného stání platit, nyní mají možnost
si zakoupit přenosnou parkovací kartu, která je bude opravňovat k parkování
po dobu dvou hodin na místech vyhrazených pro invalidy zadarmo.
Podmínkou uplatnění bezplatného stání na placeném parkovišti je umístit
za čelním sklem vozidla:
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
- předplatní parkovací kartu
- parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozidla
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Parkovací kartu lze zakoupit v budově Městské policie Břeclav na Správě
parkovacích karet. Cena parkovací karty je 400 Kč/rok. K výdeji parkovací
karty se předkládají tyto doklady:
- občanský průkaz žadatele
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
- vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P
Ing. Jiří Holobrádek, Tiskový mluvčí Města Břeclavi

Oblastní charita Břeclav
Oblastní charita Břeclav je nestátní nezisková organizace založená v roce
1992. Jejím posláním je pomoc lidem, kteří si sami pomoci neumějí a svoji
činnost vyvíjí především v oblasti sociální a zdravotní péče či humanitární
pomoci. Kolektiv charitních pracovníků naplňuje celkem sedm projektů.
Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje kvalitní zdravotní péči v domácím prostředí prostřednictvím profesionálních zdravotních sester s dlouhodobou praxí. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a je poskytována na
základě ordinace praktického, nebo ošetřujícího lékaře při ukončení hospitalizace. Kromě provádění zdravotních úkonů jako aplikace injekcí a inzulínu, odběru krve, měření krevního tlaku, ošetřování ran, pohybové léčby,
kondičního cvičení či další pomoci jsou klientům zapůjčovány i zdravotnické
pomůcky pro zkvalitnění péče v domácím prostředí. Od roku 2016 Charitní ošetřovatelská služba provozuje i Mobilní hospic sv. Martina poskytující
domácí hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům v posledních
měsících života.
Charitní pečovatelskou službu zajišťuje tým zkušených pečovatelek
a tato služba je podporou či pomocí lidem, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, popřípadě jsou v obtížné sociální situaci. Jde o podporu klientů v náročných životních situacích spojených
se stářím, samotou, nemocí tak, aby mohli zůstat a důstojně žít ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je služba terénní, poskytovaná v domácím prostředí na základě písemní smlouvy, za úhradu dle platného ceníku
úkonů.
Nízkoprahové denní centrum pomáhá těm lidem, kteří ztratili přístřeší
a sami nedokáží řešit svoji tíživou životní situaci. Nabízí sociální poradenství
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(hledání ubytování, zaměstnání, řeší dluhovou problematiku, pomoc s tvorbou osobních dokladů) a hygienický servis, službu šatníku či limitovaný pobyt
v denní místnosti.
Domov sv. Agáty je charitní azylové zařízení. Od svého založení v roce
2002 poskytl pomoc více než tisíci maminkách s dětmi do 18 let. Velmi potřebná sociální služba je zaměřena na individuální práci s ženami, na pomoc při
vedení a hospodaření domácnosti. Střechu nad hlavou, podporu při zvládání
obtížných životních, sociálních situací a pomoc při znovu se začleňování do
běžného života poskytuje domov i pro těhotné ženy či pro ženy, které se staly
obětmi domácího násilí. Dnes nabízí opravený objekt na Komenského ulici
v Poštorné 13 bytových jednotek (celkově 40 lůžek), včetně bytu pro vozíčkáře a dvou bytů pro pobyt rodiče s více dětmi. Od roku 2015 domov umožňuje
i pobyt rodiče-tatínka s dětmi, což nebývá v zařízeních tohoto druhu běžné.
Kontaktní centrum s terénním programem poskytuje služby, které
předcházejí nebo zmírňují sociální vyloučení z důvodu užívání návykových
látek. Program snižuje především rizika přenosu infekčních chorob, a to nejen mezi samotnými uživateli drog, ale také širokou veřejností. Zajišťuje likvidaci použitých injekčních stříkaček, dále nabízí konzultace – poradenství
pro rodiče a osoby blízké, besedy a aktivity primární prevence pro školská
zařízení i širokou veřejnost.
Dobrovolnické centrum sdružuje lidi dobré vůle, kteří ve svém volnu pomáhají při projektech Charity, a to bez nároku na finanční odměnu. Největší
přínos dobrovolníků je při organizování charitativních sbírek (např. Tříkrálová
sbírka) či při pomoci s humanitárním šatníkem.
Charitní záchranná síť je určena zejména lidem, kterým nikdo jiný nepomáhá. Aktivně vyhledává lidi v nouzi, kteří si o pomoc sami říci nedovedou
nebo neumí. Pracuje s lidmi, kteří potřebují jak okamžitou pomoc tak i s těmi,
kteří potřebují dlouhodobou péči nebo doprovázení. Aktivně řeší tíživé situace jednotlivců nebo skupin, na které veřejný systém nereaguje.
Největším projektem Charity je každoroční Tříkrálová sbírka, která
letos na Břeclavsku získala rekordních 3 183 086 Kč. Hlavní část výtěžku zůstává v našem regionu, a tak jako vloni bude směřovat k podpoře
domácí hospicové péče, Charitní záchranné sítě a rozvoji dobrovolnických Farních charit. Humanitární pomoc potom půjde do Moldávie. Mobilní hospic na Břeclavsku poskytuje službu umožňující těžce nemocným lidem v terminálním (konečném) stádiu nemoci strávit poslední
dny života doma, v kruhu svých blízkých. Z loňského výtěžku Tříkrá24

lové sbírky byla zakoupena polohovací elektrická lůžka, antidekubitní
matrace či kyslíkový koncentrátor. Na nákup zdravotních pomůcek pro
tuto ošetřovatelskou službu půjde i hlavní část letošního obsahu charitních p
pokladniček.

Tříkrálová sbírka
Velmi děkujeme Obci Týnec za pravidelnou účast v této sbírce a letos i za finanční podporu v hodnotě daru 5 000 Kč, předanou starostkou obce Mgr. Hanou Zoubkovou a místostarostou Mgr. Františkem
Čechem.
PhDr. Alena Káňová, Oblastní charita Břeclav

Probační a mediační služba v Břeclavi
Před 29 lety (22. února 1990) byla ve Velké Británii podepsaná Charta
práv obětí, jejímž cílem je zvýšit podvědomí o možné pomoci a podpoře obětí
i jejich blízkým.
Probační a mediační služba (dále PMS) zřizuje síť 55 poraden, kde oběti
najdou diskrétní přístup a bezplatnou komplexní pomoc. „Přes výrazný pokrok v posledních letech je pomoc často lokálně zle dostupná. Proto bylo
25

naší snahou nabídnout obětem komplexní a dostupnou pomoc a zřídit poradny v co nejvíce lokalitách, aby oběť za pomocí nemusela dlouze cestovat,“
uvedl Kellner, odborný regionální konzultant.
Poradna pomáhá také v Břeclavi. Na poradnu se v poslední době obrací
nejčastěji oběti domácího násilí. PMS obětem pomáhá již několik let, zejména pak od přijetí zákona o obětech trestných činů v roce 2013. Díky tomuto
zákonu mají oběti širší možnosti pomoci, mohou dosáhnout na peněžitou
pomoc, nebo na bezplatné zastupování zmocněncem. „Na oběti nehledíme
jen optikou způsobené újmy, ale zejména následku. I malá újma totiž může
podle našich zkušeností zanechat velké následky“, připomíná Tuček, lokální
konzultant.
Poradny pro oběti fungují v rámci projektu „Proč zrovna já? II“. Projekt
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Poradna funguje v Břeclavi na ulici Národních hrdinů, v prvním patře budovy
č. p. 1336/10. Poradna je bez nutnosti objednání otevřena v pondělí od 14 do
17 hodin a v úterý od 9 do 12 hodin. Poradce lze zkontaktovat také telefonicky na telefonu 727 873 218 či přes mail tucek.pms@gmail.com.
Tuček, poradna PMS

Služba pro občany – obědy
Nabízíme starším nebo nemocným občanům
službu spočívající v zajištění obědů. Kdo má
zájem o odběr a doručení obědů ze školní jídelny
do domu, může se ohlásit
na obecním úřadě. Cena
jednoho obědu je 60,- Kč,
rozvoz obědů by byl od
4. září (po hodech). Zájemce si provede objednávky a úhradu obědů
sám, obec zajistí pouze
doručení obědu do domu.
Hana Zoubková
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Opakované varování před podvodníky
Podvodníci vydávající se za pracovníky zejména energetických společností neutuchají ve své činnosti. Přes opakovaná upozornění se stále najdou
důvěřiví občané, kteří je vpustí do domu a mohou být okradeni.
Když vás takový člověk navštíví a máte v úmyslu s ním jednat, vyžádejte
si jeho průkaz a pověření.
Raději však neznámým lidem nedůvěřujte a do domu je nepouštějte, pokud jste si je sami nepozvali. Energetické společnosti případnou návštěvu
svého pracovníka vždy oznamují předem.
V nutném případě můžete volat na náš obecní úřad nebo přímo policii.
Hana Zoubková

Kontejnery
Vážení občané,
obracíme se na vás s žádostí o dodržování pořádku na veřejném prostranství. V obcí je řada kontejnerů na tříděný odpad, kam se spousta odpadu může uložit, co nelze, můžete zavézt na sběrný dvůr, ne odhodit vedle
kontejnerů.
V některým místech je problém: do kontejneru na plast házejte prosím
plastové lahve sešlápnuté, ať se jich vejde dovnitř víc. Jeden či dva plné
pytle nestlačených lahví naplní téměř celý kontejner naprosto neúčelně, další
lahve se tam nevejdou.
Možná si někteří návštěvníci hřbitova jenom neuvědomují, že koše podél
chodníku jsou na obaly od svíček a kahánků, ne na suché kytky z hrobů –
na ty je velký kontejner, který není od plotu hřbitova tak daleko, aby se tam
suché květiny nedaly zanést a vyhodit. Do tohoto kontejneru však patří jen
biologicky rozložitelný odpad, tedy právě ty suché kytky, tráva, větve, rozhodně ne jiný odpad, který by měl být v jiných kontejnerech nebo na sběrném
dvoře – žádné plastové nádoby a podobně. Pak už se jedná o směsný odpad, jehož likvidace je několikanásobně dražší, a pro tento účel kontejner
u hřbitova není.
Pěkný vzhled obce je věcí nás všech, ne pouze obecního úřadu.
Děkujeme za správné pochopení.
.
Hana Zoubková
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Vážení a milí obyvatelé Týnce,
rád bych Vás pozdravil prostřednictvím Vašeho zpravodaje, protože jsem
nedávno v rámci svých cest po kraji navštívil i Vaši obec. A byl jsem velmi
potěšen. Jsem čím dál více přesvědčený o tom, že náš kraj je tahounem ekonomiky zejména díky podnikavosti a pracovitosti našich lidí. Titul za šikovnost
a obětavost by získala většina jihomoravských starostů. Důkazem toho je také
Vaše paní starostka Mgr. Hana Zoubková, která i s malým obecním rozpočtem
zvládá obec zkrášlovat a rozvíjet ve všech směrech. Váš zrekonstruovaný kulturní dům, připravovaná oprava komunikací a další plány jsou velmi pozitivní
vizitkou nejen pro ni, ale pro celou obec. V každé vesnici, kde funguje komunitní a společenský život, kde jsou lidé všímaví a aktivní, kde fungují dobrovolní
hasiči a ostatní spolky, je pro její vedení radost a motivace v další práci. Týnec
je za mě další z řady obcí v Jihomoravském kraji, kde se lidem dobře žije.
Děkuji Vám za to a přeji hodně energie jak paní starostce, tak Vám všem.
JUDr. Bohumil Šimek, v.r.
hejtman Jihomoravského kraje
Výše uvedené pozitivní vyjádření předávám také kolegyním a kolegům,
kteří pro obec rovněž pracují a navzájem spolupracují. Velmi si toho vážím,
neboť dobré vztahy mezi kolegy jsou základem dobré práce a její výsledek
není jenom otázkou jedince. Každé kladné hodnocení je vzpruhou do další
činnosti. Děkuji.
Mgr. Hana Zoubková, starostka

Dominik Skokan - Ultra trail
To je běžecká disciplína, které se věnuji. Jsou to vlastně běhy na vzdálenost přesahující maraton (42,195km), které jsou vedené převážně v terénu.
Osobně se mi líbí ty v horách. Člověk se tak nějak oprostí od těla, po určité
době neustálé bolesti ji přestane vnímat, přestanou být důležité i tréninkové
jednotky a nastoupí síla vůle. Mnohokrát se mi stalo, že jsem neměl nijak
extra natrénováno, ale díky hlavě jsem dokončil na vcelku slušné pozici, funguje to i naopak. Je to sport, při kterém dáváte tělu permanentně zabrat a je
potřeba věnovat se dostatečné regeneraci a přemýšlet, jinak se člověk lehce
zraní. Už to není jen o běhu, je to kolo, plavání, různé posilování, cvičení,
protahování atd.
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Do dnešního dne si nejvíc vážím
závodu Echappe Belle ve Francii, kde
jsem na trati dlouhé 143km s kumulovaným převýšením 11500m dokončil
v čase 27h:25min, na 6. místě a jako
první Čech vůbec.
Důležitý pro mě byl i náš projekt v Tatrách - 12CH9Š (12 chat a 9 štítů). Kdy
jsme spojili 2 již existující slovenské projekty a dokončili je. Slovy slovenského
outdoorového portálu Vetroplachmagazin “je to zatiaľ najťažší a najdlhší podnik podobného typu, aký sa vo Vysokých
Tatrách uskutočnil”.Projekt měl 120km/12000 výškových metrů a trval nám
bezmála 40h. Dominik Skokan z Týnce na Břeclavsku a Tomáš Štverák ze
Zubří na Vsetínsku dokázali to, co nikdo před nimi. V Tatrách ušli najednou
sto dvacet kilometrů bez spánku. Na trať jsme se vydali ve čtyři hodiny ráno,
abychom nemuseli na cestě trávit dvě noci. Původně jsme to chtěli zvládnout
za třicet hodin, ale kvůli nepříznivému počasí se doba protáhla. Do náročných
kopců jsme šli, dolů cupitali a rovinky klusali. Pomáhal nám podpůrný tým. Náš
výkon byl hodnocen jako největší projekt svého druhu ve Vysokých Tatrách.
Trasa: Tri Studničky - Kriváň - Jamské pleso - Furkotský štít - Predné Solisko - Štrbské pleso - Kôprovský štít - Rysy - Popradské pleso - Sliezsky dom
- Východná Vysoká - Sliezsky dom - Slavkovský štít - Hrebienok - Zbojnícka
chata - Priečne sedlo - Sedielko - Malý Ľadový ští - Téryho chata - Zamkovského chata - Skalnaté pleso - Chata pri Zelenom plese - Jahňací štít - chata
Plesnivec - Kežmarské žlaby
V letošním roce je pro mne vrcholem sezóny Mistrovství Evropy v UltraSky v Itálii (1.9.2019) a mám tak konečně možnost reprezentovat Českou
republiku v tom, co mě baví.
Od letošního roku jsem začal běhat za Inov-8, což je značka bot a oblečení, která mne sponzoruje, za což jim děkuji.
Další články najdete na odkazech
https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/dva-mladici-prebehli-tatry-bez-spanku-sto-kilometru-zdolali-za-ctyricet-hodin-20180728.html
http://ultra-trail.vetroplachmagazin.sk/vysoke-tatry-fkt-feest-krute-casy-1860
Děkuji za pozornost.
Dominik Skokan
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HODY 2019
20:00 večeře
22:00-3:00 večerní zábava

Sobota
19:30 Předhodové zpívání pod zeleným (v případě nepříznivého počasí v kulturním domě)

Pondělí
9:00
mše svatá za zemřelé občany
Týnce
10:00 Hodovní fotbálek „Konec proti
konci“, pořádá TJ Sokol Týnec
na hřišti
14:00 průvod od kulturního domu, kolem Jednoty k zastávce, k druhému stárkovi ulice Hrušecká, průvod s druhým stárkem k prvnímu
na ulici Školní, pod zelené
Dětské sólo (pro děti)
Hodová zábava
20:00 maškary

Neděle
9:15
hodovní mše svatá za žijící občany Týnce
10:00 Mistrovské utkání TJ Sokol Týnec-Pouzdřany (na hřišti v Týnci)
14:00 průvod krojované chasy od kulturního domu, kolem Jednoty,
Meliše, ulice Vyhnalov, Příkrá, na
Panskou, kolem zastávky, směr
paní starostka
Sjíždění přespolních
19:00 přespolní sólo
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Krásný zbytek léta všem našim občanům
přejí
Hana Zoubková a František Čech
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